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Abstract 
A basic pillar of the Swedish juvenile justice system is that children who commit crimes 
at first hand should be surrendered to the local social services authorities (further on: 
also welfare agencies) for treatment, according to their needs. This is based on the idea 
that children lack the capacity to fully understand the consequences of their crimes. A 
main prerequisite for this is that the welfare agencies have given a statement to the 
prosecutor or the criminal court. In this statement the welfare agencies are expected to 
clearly describe the child’s situation and needs and what kind of measures the child will 
receive, if surrendered to the welfare agencies. In 1998 a child’s perspective and the 
concept of the best interest of the child was introduced in the Social services act. A legal 
reform in 1999 in the criminal code emphasised that young lawbreakers should be 
punished more proportionate to the severity of their crimes. The latter reform aimed at 
making the juvenile justice system more predictable and fair, based on important 
criminal justice principles. It also aimed at making the statements from the welfare 
agencies more clarifying in the criminal justice process. The aim of this thesis is to 
scrutinise, describe and analyse these statements from the welfare agencies to the 
courts, how the courts consider these statements and to what extent the statements has 
influenced the criminal courts in their penalty sentencing for boys aged 15-17 years 
suspected and convicted of assault and battery and grand assault and battery. The study 
is limited to Stockholm County in the years 1998 and 2000. Different methods and 
material are used. Laws, preparatory documents and legal doctrines are studied. The 
empirical material consists of criminal statistics, 103 statement from the welfare 
agencies and 103 criminal court records in the same criminal cases. The laws are studied 
as communicative systems, i.e. discourses. A sample of six statements are analysed as a 
discoursive genre under pressure from different kinds of legal and societal demands, to 
discern specific patterns in the statements. Then 15 statements are analysed together 
with 15 criminal court records in a neoinstitutional organisational context. The result 
indicates that the juvenile justice system seem to be unpredictable and unfair due to 
several factors that are linked to each other. There is a strikin, uncertaint/ in the 
statements because of ,reat variations in how they are written, difficulties to discern on 
2hat ,roun4s interventions are 4eci4e4, and what the welfare agencies judge as a social problem 
that require an intervention and 2hat is meant b/ the chil47s nee4 in the statements. The 
conce8t of the best interest of the chil4 is not e:8resse4 as an important factor in the statements. 
The statements contains two different foci and three different strategies; no interventions; 
interventions; and a blen4e4 strate,/. Interventions are proposed on the grounds of the chil47s 
nee4s as well as the need to 8unish the chil4 for his crime in a criminal <ustice mo4e. In both crime 
groups in 1998, the courts almost al2a/s follo2 the recommen4ations of the welfare agencies and 
surren4er the chil4 to the social 2elfare. This is also the case in assault and battery cases in 2000. 
However, in grand assault and grand battery cases, there is a 4ifference bet2een the /ears. The 
courts 4o not surren4er the child to the welfare agencies in 2000 as often as in 1998 and more 
harsh sentences are given. There are 4ifficulties to 4iscern the grounds for these differences in 
sentencing. The legal system seems to be incompatible by contradictions in terms. The 
welfare agencies that are expected to protect children from harm according to the best 
interest of the child seem to act both on behalf of the child, but also as a criminal 
justice agency. 

Keywords: Children’s needs, crimes, social welfare, boys, juvenile justice, criminal 
courts, young lawbreakers, culpability, punishment.  
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Förord 
Att ge sig i kast med ett så laddat ämne som här studeras, barn som 
begått brott och socialtjänstens och domstolarnas samverkan, har varit 
en på många sätt mer omfattande uppgift än vad jag kunde föreställa 
mig. Det har inneburit en rolig, spännande, omtumlande och stundtals 
plågsam intellektuell resa. Min personliga upplevelse av detta arbete 
sammanfattas kanske bäst med devisen: Allt som inte dödar härdar, och 
det som inte gör ont är inte nyttigt. Nytta och nöje alltså.  

k 
Det är många som på olika sätt bidragit till denna slutprodukt. Ansvaret 
för den slutgiltiga utformningen och de brister som kvarstår är naturligtvis 
mitt eget.  

Det är främst två mycket kunniga och skarpsynta personer som för-
tjänar att nämnas först, professorerna Anna Hollander, Socialhögskolan 
i Stockholm, min huvudhandledare och Lars Svedberg, Ersta Sköndal 
högskola, biträdande handledare. Anna, du har tagit ett stort ansvar 
under hela arbetsprocessen och introducerade mig också i forskar-
programmet ”Barn som aktörer” som jag är mycket glad över. Din ut-
hållighet och tro på att detta skulle bli en avhandling har varit ett stort 
stöd. Det har inte alltid gått smärtfritt, det kan vi nog vara överens om, 
men jag har aldrig tvivlat på ditt genuina engagemang i mig. Lasse, din 
lite mer resonerande handledningsstil har varit ett viktigt komplement. 
Du har mot slutet tagit större del i mitt avhandlingsarbete och fungerat 
som ”bollplank” när arbetet ibland upplevts som hopplöst. Din upp-
muntran har varit ett stort stöd. Anna och Lasse, ni har båda medverkat 
till att jag orkat bibehålla en hög ambition genom hela forsknings-
processen. Jag har försökt beakta era kloka synpunkter efter bästa 
förmåga. Anna och Lasse, varmt tack!  

Av socialhögskolans forskare vill jag särskilt lyfta fram och tacka 
professorerna Tommy Lundström och Anders Bergmark och filosofie 
doktor Patrik Karlsson. Ni har bidragit med kritiska och konstruktiva 
kommentarer på mina tidiga och senare kapitel vid institutionens olika 
forskarseminarier. Särskilt tack till docent Marie Sallnäs för konstruk-
tiv kritik av olika kapitel och hela avhandlingsmanuset och docent Stig 
Aoffe Elofsson, för din hjälp med statistiken i SPSS och din hjälp vid 
urvalet av domar och yttranden. Tack också Ingemar Bin,o Kåreholt.  

Jag vill gärna framhålla betydelsen av en stimulerande och konstruk-
tiv rättslig forskarmiljö. Tack till projektledargruppen, professorerna 
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Åke Saldeen, Lena Olsen, Anna Hollander och Rolf Nygren och, på 
slutet Anna Singer, och samtliga forskarkollegor i forskarprogrammet 
”Barn som aktörer”. Särskilt vill jag framhålla docenten i straffrätt Josef 
oila och professorn i rättshistoria Mats Kumlien. Era specifika ämnes-
kunskaper har varit mycket betydelsefulla och ni har lämnat värdefulla 
synpunkter på tidiga versioner av mitt manus.  

Jag vill också särskilt tacka professor Hans Swärd, Socialhögskolan, 
Lunds universitet, för en kritisk och konstruktiv diskussion under slut-
seminariet. Tack för dina förslag på förbättringar, Hans.  

Stort tack Ingrid Tinglöf, för all datasupport, språkgranskning av 
abstract och hjälp med det slutliga manuset innan det gick i tryck, 
Lotten Cederholm Riese för all hjälp på olika sätt under dessa år. Stort 
tack också Emma Bring-Tärnfalk, för noggrann språkgranskning av 
hela avhandlingsmanus. Stort tack Lars Pettersson för hjälp med 
språkgranskning av den engelska sammanfattningen. Tack också till 
forskarna på Socialhögskolan i Stockholm, Marta Szebehely, Thomas 
Öhlund och Katarina Piuva som på olika sätt varit behjälpliga med 
SPSS, läst eller gett seminariekommentarer på manus. Tack mina 
rumskamrater Pia Tham och Hugo Stranz för trevlig och tyst samvaro. 
Tack institutionens alla doktorander och doktorer för spiksupar, 
disputationsfester och annat trevligt. 

k 
Ett särskilt Tack riktas till Statens institutionsstyrelse, Riksbankens 
Jubileumsfond, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, 
Gösta Bagges, och Joseph Guinchards stiftelser, för frikostigheten att 
bevilja mig forskningsmedel under mina doktorandstudier. 

k 
Mina föräldrar har högst påtagligt medverkat till att jag rent faktiskt 
kunnat skriva denna avhandling. Tack mamma Sussie Svanberg, inte 
minst för att du ibland passat barnen. Tack pappa Karl-Henrik 
Tärnfalk. Tyvärr hann du gå bort innan jag blev klar. Tack mina svär-
föräldrar Inger och Bengt Bring, för all er uppmuntran och stöd på 
olika sätt under alla år. Tack övrig släkt och alla vänner, både i staden 
och på landet, inte för något särskilt egentligen, utan bara för att ni finns.  

k 
Ett mycket speciellt och varmt tack till Eva-Lena Widén, för att du en 
gång trodde på mig. Tack också Leif Petterson och Lasse Pettersson och 
Marianne Lundgren av samma skäl. Tron på någon är en förunderlig kraft. 
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Avslutningsvis vill jag gärna framhålla min fru, Emma, för att ha stått 
vid mig under dessa år. Det har varit tuffa år och de blev fler än plane-
rat. Jag älskar dig för din uppmuntran och för den du är. Jag hade inte 
klarat detta utan att känna ditt genuina stöd. Till mina barn Emelie, Ida 
och Tilda vill jag rikta ett stort och kanske lite vemodigt tack, för att ni 
har stått ut med er pappa. Jag vet att jag ibland, kanske till och med 
ofta, har varit frånvarande och haft tankarna på annat håll. Till er vill 
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KAPITEL 1  
FORSKNINGSPROBLEM, SYFTE OCH 

SAMHÄLLETS OLIKA STRATEGIER MOT 
BARNS BROTT  

Inledande utgångspunkter 
Barn som begår brott anses vara ett stort samhällsproblem. En grund-
tanke sedan lång tid i det svenska påföljdssystemet är att barn inte skall 
straffas på samma sätt som vuxna. Barn skall särbehandlas eftersom de 
är just barn och i första hand överlämnas till de sociala myndigheterna 
för vård och behandling utifrån sina behov (Nelson 1990, prop. 
1960:10, prop. 1962:10, prop. 1964:10, prop. 1997/98:96). Samtidigt 
anses det viktigt att barn får ta ansvar för sina brottsliga handlingar. 
Straff och påföljder skall dock anpassas till barns ålder och mognad och 
behov av stöd från samhället (prop. 1962:10, prop. 1964:10, prop. 
1997/98:96, prop. 2005/06:165). Den svenska påföljdsmodellen strävar 
därigenom efter att kombinera olika samhällsstrategier mot barns brott. 
Socialtjänsten ansvarar för åtgärder utifrån barnets sociala situation och 
behov enligt Socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL, och Lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad 
LVU. De dömande och straffande uppgifterna regleras i Brottsbalken, 
förkortad BrB, och beslutas av domstolarna (prop. 1997/98:96, SOU 
1993:35, SOU 2004:122, prop. 2005/06:165). Socialtjänsten och dom-
stolarna är självständiga i förhållande till varandra. De förväntas sam-
verka under straffprocessen utifrån samhällets övergripande mål, att 
förebygga, reagera och skapa effektiva åtgärder mot barns brott (prop. 
1997/98:96, prop. 2005/06:165). Straffprocessen för unga regleras av 
Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 
förkortad LUL. Olika lagar ger socialtjänsten en central roll i straff-
processen, som innebär att brottet och den misstänktes skuld utreds. 
Domstolens val av påföljd avslutar straffprocessen (Clevesköld och 
Thunved 2001, Nordlöf 2005, Thunved, Clevesköld och Thunved 
2007). En viktig förutsättning för domstolen att få överlämna den unge 
till vård, är att socialtjänsten har lämnat ett yttrande med en vårdplan 
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som, enligt lagen, förväntas uttala en avsikt att göra något med den 
unge (BrB 31 kap. 1u). Domstolen är inte bunden av socialtjänstens 
yttrande och kan välja andra påföljder (prop. 1997/98:96). Om dom-
stolen väljer att överlämna den unge till socialtjänstens vård, utgör 
denna vård i sig samhällets reaktion mot brottet (a.a.). Detta innebär ett 
spänningsförhållande mellan samhällets olika strategier mot barns 
brott, som kan innebära olika dilemman, på grund av att sociala åt-
gärder och straffrättsliga påföljder har olika utgångspunkter och syften 
(Dahl 1978, McMurphy 1996).  

Samhällets problem med barns brottslighet tycks dessutom vara 
knutet till just 8o<kar som grupp (Estrada 1999, 2001, Estrada och 
Flyghed 2001, Lander, Pettersson och Tiby 2003, SOU 1993:35). Sam-
hället har oftast försökt lösa detta genom olika lagstiftningsåtgärder 
(prop. 1962:10, prop. 1964:10, prop. 1979/80:1, prop. 1996/97:124, 
prop. 1997/98:96, prop. 2005/06:165). Ämnet är i många avseenden 
kontroversiellt och uppfattningarna i samhället skiljer sig om vilka 
olika strategier mot barns och ungas brott som kan anses mest effektiva 
och lämpliga (Hill, Lockyer och Stone 2007, Hydén 1992, SOU 
1993:35, Tham 2001).  

Vem som skall ansvara för vård och straff när barn har begått brott, 
på vilka grunder det skall ske och hur detta går till i praktiken är 
komplicerade frågor. Hur det teoretiskt skall gå till när barn som begått 
brott, överlämnas till vård inom socialtjänsten regleras, som sagt, i olika 
lagar. Det forskningsproblem som här skall studeras, är vad som i 
praktiken sker, vad socialtjänsten gör inom ramen för sin roll i straff-
processen samt vad detta får för betydelse för domstolarnas val av på-
följd för pojkars brott. Det är nämligen inte självklart vad socialtjänsten 
förväntas göra när barn begått brott.  

Straffsystemet och socialtjänsten  
– barnet eller brottet i fokus? 

På en övergripande nivå kan rättsväsendets institutioner – domstolarna 
- och välfärdens institutioner - de sociala myndigheterna - beskrivas som 
olika organisationer med gemensamma mål att förhindra och motverka 
barns och ungas brott. Sådana mål formuleras till betydande del av 
kriminalpolitiken (Jareborg 1995, Nelson 1990). Dessa organisationers 
medel för att tillgodose samhällets skyddsbehov genom kontroll av 
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avvikande beteenden är påfallande lika; tvångsmedel och andra kon-
trollåtgärder ingår i repertoaren mot barns normbrytande beteende. 
Det finns emellertid grundläggande skillnader i de explicita syftena med 
samhällets olika strategier. I sociallagstiftningen läggs tonvikt på barnets 
bDsta och sk/44sbehov utifrån den sociala situationenG Bedömningen är prog-
nostisk och tar sikte på den framtida utvecklingen hos den unge (prop. 
1979/80:1). Straffrätten betonar avskrDcknin, och obeha, utifr>n brottet och 
brottets straffvDr4e. Bedömningen av brottet är retrospektiv utifrån en hän-
delse i det förslutna (prop. 1987/88:120, prop. 1997/98:96). Detta ska-
par, som sagt, spänningar mellan samhällets olika strategier som straff 
och kontroll, och vård och behandling. Det motstridiga samhällsupp-
draget innebär att å ena sidan vägleda barn och ungdomar utifrån deras 
behov och å andra sidan att övervaka deras brottslighet eller till och 
med att bestraffa dem för brott (McMurphy 1996, prop. 1997/98:96. Se 
även Dahl 1978, King och Piper 1995, Kumlien 1997). Motstridig-
heterna mellan dessa olika strategiers syften och medel, accentueras i 
samband med att socialtjänsten skall lämna sitt yttrande i straffpro-
cessen. Två viktiga rättsliga reformer har, enligt mitt synsätt, accentue-
rat dessa spänningar. Dessa reformer är införandet av barnperspektivet 
och barnets bästa i sociallagstiftningen år 1998 (prop. 1996/97:124), 
samt påföljdsreformen år 1999. I den reformen infördes straffvärdet och 
principerna om proportionalitet, konsekvens, förutsebarhet och ekviva-
lens, som viktiga grunder för straffmätning och påföljdsval i det straff-
rättsliga påföljdssystemet för unga lagöverträdare (prop. 1997/98:96). 
Den senare reformen syftade på detta sätt till att både tydliggöra 
socialtjänstens roll i straffprocessen, att göra påföljdssystemet för unga 
mer likt det som gäller för vuxna, samt att göra påföljdssystemet för 
unga mer konsekvent och förutsebart och att lika brott i större om-
fattning skall leda till likartade straff och påföljder (a.a.). Avhandlingen 
tar sin utgångspunkt i dessa reformer.  

Socialtjänstens och straffsystemets  uppgifter tangerar varandras om-
råden, vilket har skapat olika tolkningar av och förväntningar på social-
tjänstens uppgifter i straffprocessen. Ungdomsbrottskommittén (SOU 
1993:35) ansåg för drygt tio år sedan i sin översyn av påföljdssystemet 
för unga, att socialtjänstens ansvar för att ingripa mot barns brott är 
oklart och kan enligt kommittén, och jag citerar  

”emellertid leda tankarna till att socialtjänsten har att reagera 
mot unga lagöverträdare på grund av ett aktuellt brott och alltså 
ersätta eller komplettera det straffrättsliga ingripandet med 
tvångsåtgärder enligt LVU. En sådan uppfattning kan inte 
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accepteras. Det är som nämnts rättsväsendets sak att svara för 
reaktioner på grund av brott.” (SOU 1993:35, s. 284).  

Risken finns nämligen, enligt kommittén, att de unga annars kan bli 
utsatta för dubbelbestraffning av både socialtjänsten och rättsväsendet 
(a.a. s. 285). Av sådana skäl ansåg kommittén stället att socialtjänstens 
hjälpande och stödjande roll borde renodlas (a.a. s. 283). Vissa av kom-
mitténs förslag, att tydliggöra socialtjänstens roll i förhållande till straff-
systemets uppgifter, mottogs positivt i förarbetena till reformen 1999 
(prop. 1997/98:96). Följande uttalande av departementschefen, visar 
emellertid, enligt min uppfattning, den bestående komplexiteten vid 
socialtjänstens och straffsystemets samverkan:  

”Uppgifterna kan synas oförenli,a men det bör understrykas att so-
cialtjänsten och rättsväsendet har ett ,emensamt intresse av att för-
hindra och motverka brott” (Prop. 1997/98:96, s. 143, mina 
kursiveringar).  

Reformen år 1999 har senare lett till olika tolkningar av socialtjänstens 
uppgifter i straffprocessen. En majoritet av åklagare och domare, har i 
en riksrepresentativ studie av regeringsorganet Brottsförebyggande 
rådet, förkortad BRÅ, tolkat lagen som att socialtjänsten skall ingripa 
proportionerligt brottets straffvärde när barn och ungdomar begått 
brott (BRÅ 2002 a). I den senaste statliga ungdomsbrottsutredningen 
uttrycktes liknande uppfattningar  (SOU 2004:122). En minoritet av 
åklagare och domare (BRÅ 2002 a) har dock, i likhet med ungdoms-
brottskommittén (SOU 1993:35) tolkat att detta är lagstridigt. Det är 
endast domstol som kan besluta om straff för brott. Av detta förstås att 
samhällets förväntningar på innehållet i socialtjänstens yttrande, och 
därvid agerande i straffprocessen, ser mycket olika ut. Socialtjänsten 
kan beskrivas som en organisation som utsätts för olika krav från andra 
organisationer i samhället och att lagstiftningen kan tolkas på mycket 
olika sätt. SoL är dessutom en ramlag. Ramlagar anses skapa utrymme 
för både byråkratiska, politiska och professionella tolkningar och til-
lämpningar av lagen (Åström 1988, 2000, se även Hollander 1985). 
Socialtjänsten kan beskrivas som en både politiskt, byråkratiskt och 
professionellt styrd organisation (se till exempel Lundström 1993). När 
socialtjänsten lämnar sitt yttrande i straffprocessen, kan detta teoretiskt 
beskrivas som ett samverkansförhållande mellan socialtjänsten och 
domstolarna, utifrån ett gemensamt samhällsintresse att motverka 
barns brott (prop. 1997/98:96). Den kan också, teoretiskt, beskrivas 
som ett konkurrensförhållande mellan två organisationer, med både 
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gemensamma och skilda uppgifter (Blom, Grape och Johansson 2006, 
DiMaggio och Powell 1991, Johansson 2002, Scott 2001). Teoretiskt kan 
det således skilja sig mellan hur socialtjänsten uppfattar sin roll och sina 
uppgifter i straffprocessen, dels beroende på hur socialtjänsten tolkar 
barnets situation och behov, dels hur socialtjänsten tolkar lagen och 
sina uppgifter och vad yttrandet skall innehålla för information samt 
dels hur socialtjänsten tolkar att olika insatser skall motiveras. Olika 
rättsliga reformer kan, i teorin, konkurrera  om innehållet i social-
tjänstens yttrande när barn begått brott (King och Piper 1995). Det kan 
också lätt uppstå svårigheter när organisationer som har sin förankring 
i två så olika rättssystem, förutsätts samverka mot gemensamma mål. 
Olika sorters makt behöver balanseras mot varandra. Det kan vara 
ovisst på vems villkor samverkan sker samt vad som kommer att stå i 
fokus för denna samverkan – är det barnets behov eller brottet? Det är 
detta som är mitt centrala intresse och fokus i den här avhandlingen.  

Syfte och frågeställningar 
Hur socialtjänsten förhåller sig till de motstridiga krav som ställs i 
straffprocessen är, som sagt, mitt huvudsakliga intresse när 8o<kar har 
begått brott. Jag intresserar mig också för på vilket sätt socialtjänstens 
yttrande påverkar domstolarnas val av påföljd. Jag har utgått från brott 
som misshandel och grov misshandel i studien. S/ftet med avhandlingen 
är att undersöka, beskriva och analysera: 

! socialtjänstens yttranden i straffprocessen till åklagare och 
domstol, när pojkar mellan 15-17 år misstänks för misshandel 
och grov misshandel 

! hur domstolen beaktar yttrandet och på vilket sätt yttrandet 
påverkar domstolarnas val av påföljd.  

Mer konkret studeras följande frågor utifrån socialt<Dnstens /ttran4e:  

! Hur har socialtjänsten utformat yttrandet?  
! Vilken information finns i yttrandet om barnet och brottet?  
! Vad är det som står i fokus för socialtjänstens bedömningar och 

vilka förslag till och motiv för insatserna anförs och hur motive-
ras beslut att inte vidta insatser?  

För att studera hur domstolarna beaktar och värderar socialtjänstens 
yttranden studeras 4omstolarnas 4omar utifrån följande frågor: 
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! Hur är domstolarnas domar utformade?  
! Hur bedömer domstolarna brott som misshandel och grov miss-

handel? 
! På vilket sätt beaktas socialtjänstens yttrande av domstolen och  

vad leder socialtjänstens förslag i yttrandet till för val av påföljd?  

En viktig utgångspunkt i avhandlingen är lagstiftningen. I lagen anges 
syftena med samhällets olika strategier som kontroll, vård och bestraff-
ning av människor som begått brott (Nelson 1990, s. 16). I lagen fram-
går också hur barn som begått brott särbehandlas på olika sätt och hur 
detta motiveras (a.a. s. 17-18). För att fullgöra syftet och göra det möj-
ligt att förstå vad det är för uppgifter socialtjänsten har och på vilket 
sätt dessa uppgifter kan vara motstridiga i straffprocessen, måste social- 
och strafflagstiftningens innehåll beskrivas översiktligt liksom den 
processrättsliga lag som reglerar straffprocessen för unga lagöverträdare. 
För att försöka tydliggöra socialtjänstens roll i straffprocessen har jag 
skapat en översiktlig grafisk figur, som visas i introduktionen till kapi-
tel 4 (sid. 90), då jag också tydligare beskriver den lagstiftning som är 
relevant för min studie. Lagstiftningen och avhandlingens empiriska 
material beskrivs med utgångspunkt från de två centrala rättsliga refor-
mer som genomfördes år 1998 då barnets bästa och barnperspektivet 
infördes i SoL (prop. 1996/97:124) och 1999 då straffvärdet infördes i 
brottsbalken (prop. 1997/98:96). Begreppet barnets bästa studeras i 
avhandlingen, men endast översiktligt. Lagstiftaren har överlåtit åt so-
ciala myndigheter att bestämma innebörden av barnets bästa (prop. 
1996/97:124). Det är ett komplicerat begrepp och det finns inga enty-
diga definitioner om vad det innebär. På så sätt är begreppet barnets 
bästa svårgripbart vilket en mycket omfattande forskning också visat 
(se till exempel Freeman 1996, Freeman och Veerman 1992, Hollander 
1998, 2004, Singer 2000, Mattsson 2002). Framförallt när det gäller barn 
som begått brott tycks både begreppet och den praktiska tillämpningen 
av det vara mycket lite utforskat. Ett intresse är därför att empiriskt 
undersöka om och på vilket sätt barnets bästa framträder som begrepp 
och/eller som perspektiv i socialtjänstens yttranden och vilken bety-
delse begreppet får när pojkar begått brott.  

Jag avser att undersöka vilka följder dessa rättsliga reformer får, både 
för utformningen av socialtjänstens yttranden och för samverkan 
mellan socialtjänsten och domstolarna. Ur ett socialvetenskapligt per-
spektiv är det inte tillräckligt att studera lagstiftningen. Det krävs, enligt 
min uppfattning, att lagstiftningen integreras med samhällsvetenskapliga 
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teorier. Detta kan skapa en ökad förståelse för både det komplexa 
samhällsuppdrag som socialtjänstens yttrande i straffprocessen innebär, 
liksom hur samverkan mellan socialtjänsten och domstolarna kan förstås 
på en mer övergripande nivå. Denna samverkan kan ju, som visats, vara 
mycket komplicerad på grund av de olika utgångspunkter som dessa 
organisationer har enligt lagen. Det är således en avgränsad men central 
del av socialtjänstens arbete som studeras i avhandlingen. Området är 
både komplext att beskriva och svårt att avgränsa, bland annat på grund 
av att socialtjänstens och domstolarnas olika verksamheter i vissa fall 
tangerar varandra. Makten att ingripa mot barn som begått brott är 
likartad, men medlen och syftena skiljer sig. Jag skall mot denna 
bakgrund, i fortsättningen av detta kapitel diskutera vad som ligger till 
grund för samhällets olika strategier mot barn som begår brott, i ett 
försök att visa de komplexa frågor som socialtjänstens och domstolarnas 
samverkan rymmer. Kapitlet avslutas med avhandlingen disposition. 

Barn och brott  
Vad som är ett barn kan definieras på olika sätt. I sociallagstiftningen 
och FN: s konvention om barnets rättigheter, förkortad Barnkonven-
tionen, anges att varje person under 18 år är ett barn (SoL 1 kap. 2 u, 
barnkonventionen art.1). Denna definition används i avhandlingen.  

Uppfattningen att barn skall behandlas annorlunda än vuxna när de 
begått brott, kan åtminstone i Norden härledas till artonhundratalet 
(Dahl 1978, Korpinen och Pösö 2007, Kumlien 1997), och även i många 
andra länder i Europa (Hill m. fl. 2007 a, b) och Nordamerika 
(Creekmore 2007, Platt 1977). Bestämmandet av åldersgränser för barn 
baseras idag vanligen på en uppfattning om att allmänna fasta ålders-
gränser bör kombineras med individuella bedömningar av det enskilda 
barnets mognad (Nygren 2004). Vad som avses med mognad kan vari-
era med kulturella, sociala, biologiska, religiösa och politiska föreställ-
ningar om barn (Nygren 2004, Olsson och Swärd 1994.)  

Vad som är ett brott definieras av lagen (BrB 1 kap.1 u). De som har 
makten i samhället har på så sätt ett avgörande inflytande på vilka 
handlingar som bestäms vara brottsliga eller inte (Estrada och Flyghed 
2001). Brott kan betraktas ur olika perspektiv. I det straffrättsliga per-
spektivet motiveras allvaret i just misshandelsbrott bland annat av att 
det utgör ett brott, som begås uppsåtligen - i syfte att skada, kränka 
eller utgöra en fara - vilket skiljer detta brott från andra brott som till 
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exempel oaktsamhetsbrott (Leijonhufvud och Wennberg 1997). I olika 
tider har s/nen 8> vad som anses vara allvarliga brott varierat med so-
ciala, ekonomiska och politiska villkor i samhället (Kumlien 1997, 
Olsson och Swärd 1994, Swärd 1993) och utifrån samhällsmedborgar-
nas moraliska uppfattningar (Estrada 1999, Olsson 1997). Ofta tycks 
det vara det presumtiva hotet mot samhällets grundläggande ordning, 
som utgör en viktig faktor för att samhällssynen på vissa brott hårdnar 
(Estrada 1999). Till exempel var stöld ett brott som för inte så länge 
sedan ansågs som ett mer allvarligt brott och ett hot mot samhället, 
även när barn stal för att överleva på grund av fattigdom (Swärd 1993). 
Som exempel på välkända företeelser, där samhällssynen förändrats, 
kan nämnas avkriminalisering av homosexualitet och kriminalisering 
av barnaga.  

Vad som föranleder att brott anmäls och bestraffas är en process 
som beror av många olika faktorer. Alla som begår brott blir inte upp-
täckta och alla brott som upptäcks anmäls inte. Vissa brott kan vara 
svåra att utreda då gärningsmannen inte är känd. Vissa brott anmäls 
inte på grund av att de anses bagatellartade. Brottsoffret kan även ha 
utsatts för hot eller påtryckningar från gärningsmannen eller anmäler 
inte brottet av andra skäl. Endast en del av brottsligheten och 
brottslingarna kommer därför till myndigheternas kännedom (Ahlberg 
1992, Estrada 1999). Vissa brott anmäls oftare, bland annat för att de 
uppfattas som allvarligare än andra brott. Toleransen mot sådana brott 
anses därför vara lägre. Våldsbrott som till exempel misshandel utgör 
en sådan brottskategori (Estrada 1999). Brottslighet kan även betraktas 
utifrån den sociala kontext som brottet begåtts i, till exempel utifrån 
barnets uppfattning om vad som hänt och vad som legat bakom hand-
lingar som klassificerats som brott (Cicourel 1995, Fondén 2001, 
Johnsson 2001, Olsson 1997). En del brott sker individuellt och spon-
tant utifrån tillfälligheter. Det kan till exempel handla om slagsmål 
mellan två ungdomar - antipatierna och sympatierna kan fördelas olika, 
beroende på vem som uppfattas som skurken och vem som uppfattas 
som offret. I vissa fall kan det räcka att en person ser annorlunda ut, eller 
beter sig annorlunda för att uppfattas som den så kallade skurken 
(Estrada 1999). Det finns tecken på att brottslighet och konsekvenser av 
denna – såväl förekomst av gärningsmän som brottsoffer – koncentre-
ras till utsatta och marginaliserade grupper i samhället (Social rapport 
2006). Barn och ungdomar tillhör en av de grupper som löper relativt 
stor risk att utsättas för brott. Den grupp som anses löpa störst risk att 
utsättas för våldsbrott är missbrukare och kriminella (Social rapport 
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2001). Vid våldsbrott kan ungdomar med invandrarbakgrund vara mer 
utsatta som brottsoffer än etniskt svenska ungdomar (Pettersson 2001).  

Många barn anmäls för misshandelsbrott. Vanligen gäller detta poj-
kar (Estrada 1999, Sarnecki 1993). Flickor som begår våldsbrott har 
dock alltmer börjat uppmärksammas (Chesney-Lind 1999, Chesney-
Lind och Pasko 2004, Lander, Pettersson och Tiby 2003). Det finns 
skillnader mellan flickors och pojkars våldsbrott. Pojkar beskrivs 
vanligen som mer brottsaktiva när det gäller våldsbrott (prop. 
2005/06:165, Sarnecki 1993). Pojkars våld tycks också i högre grad rikta 
sig mot okända personer på allmän plats, medan flickors brott beskrivs 
ha delvis andra drivkrafter, och brotten tycks oftare rikta sig mot 
personer som de har nära relationer till (Andersson 1996, Chesney-Lind 
1999, Chesney-Lind och Pasko 2004, Lander m. fl. 2003).  

 Vissa brott är vanligare bland unga manliga gäng, där brottsligheten 
anses vara mer planerad (Sarnecki 2001). Brott kan också vara tillfälliga 
gruppfenomen. En sådan grupp består inte sällan av män eller pojkar, 
som har mer lösa kopplingar till varandra och där brottsligheten tycks 
utgöra den tillfälliga samhörigheten (Sarnecki 2001). Barns och ungas 
våld  tolkas i forskningen utifrån de teoretiska perspektiv som forska-
ren valt. Till exempel kan barns brottsliga beteende tolkas som uttryck 
för brister i socialiseringsprocessen, neurologiska, psykiatriska eller 
psykologiska problem (Andershed och Andershed 2005). Barns brott 
kan också betraktas som en konsekvens av brister i barns levnadsvillkor 
och sociala situation och uppväxtvillkor, att barns våldsbrott t.ex.  är ett 
uttryck för hur de själva blivit behandlade (John 2003). Fattigdom och 
föräldrars arbetslöshet beskrivs ofta som bidragande orsaker till barns 
brottslighet (Armelius, Bengtzon, Rydelius, Sarnecki, och Söderholm-
Carpelan, 1996, Garbarino 2000, Goldson 2000, Hill m. fl. 2007 a, b, 
Olsson och Swärd 1994, Social rapport 2001, 2006, Swärd 1993).  

Det finns, som framgått, inga säkra slutsatser som kan dras om just 
vilka barn som kommer att begå brott eller vilka som kommer att fort-
sätta med brottsligt beteende. Barn och ungdomar tillhör många olika 
grupper som i stor omfattning är både brottsaktiva och utsatta för 
brott. Många barn som begår brott slutar också med det, utan hjälp 
eller straff från samhället.  
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Särbehandling av barn i straffsystemet  
– nationellt och internationellt 

När särbehandling av barn som begått brott diskuteras, bygger detta 
vanligen på vissa specifika föreställningar om barn som en sårbar kate-
gori människor (Goldson 2000, Hill m. fl. 2007 a, b, McMurphy 1996). 
Den balans som samhället försöker upprätthålla utgår, som sagt, från 
att även barn bör få ta ansvar för sina brott samtidigt som man vill und-
vika att rättsprocessen och påföljderna skadar barns utveckling.  

Samhällets syn på barns ansvar och skyddsbehov framgår på olika 
sätt i lagstiftningen. En viktig åldersgräns i det svenska straffsystemet 
utgörs av straffmyndighetsåldern på 15 år (1 kap. 6 u BrB). Det innebär 
å ena sidan att barn anses ansvariga för sina brottsliga handlingar från 
15 års ålder, att de kan ställas till svars inför domstol när de begått brott 
och i princip dömas till alla påföljder som gäller för vuxna. Å andra 
sidan särbehandlas barn i lagen på olika sätt under straffprocessen och 
vid domstolens val av påföljder. Till stor del påverkas denna särbehand-
ling av barnets ålder, mognad, sociala situation och av orsaken till brot-
tet (prop. 1997/98:96). En vanlig, men inte oomtvistad, uppfattning är 
att barn som begått brott, är i behov av välfärdsinsatser utifrån vissa 
behov, orsakade av brister i deras uppväxtförhållanden (Feld 1998, 
Garbarino 2000, Goldson 2000, 2006, Hill m. fl. 2007 a, b, Hydén 1992, 
Korpinen och Pösö 2007, McMurphy 1996). Intressekonflikter kan 
uppstå mellan att å ena sidan vidta åtgärder mot barns brott genom 
välfärdsinsatser och terapeutisk hjälp och å andra sidan att straffa barns 
brott på ett rättvist sätt. Sådana intressekonflikter kan i förlängningen 
innebära att inget intresse blir tillgodosett (Feld 1998, SOU 1993:35). 
Det kan också medföra att skillnaderna mellan systemen suddas ut och 
blir oklara (Bramstång 1964, Korpinen och Pösö 2007).  

Särbehandlingen av barn förekommer i de flesta straffrättsliga sy-
stem i västvärlden. De bygger på uppfattningar om att barn anses brista 
i mognad och ansvarsförmåga, och att barn besitter mindre förmåga än 
vuxna att överblicka konsekvenserna av sina brott. De anses också på 
grund av sin bristande mognad vara mer sårbara för straffrättsliga 
påföljder (Feld 1998, Goldson 2000, Hill m. fl. 2007 a, b, Jareborg och 
oila 2000, McMurphy 1996, prop. 1962:10. Prop. 1997/98:96, Sebba 
1992). Barn anses också vara mer formbara och därmed möjliga att på-
verka positivt när de avviker från vad som anses vara samhällets etable-
rade normer (Hill m. fl. 2007 a, b, McMurphy 1996).  
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Särbehandlingen av barn i Sverige är emellertid inte konsekvent 
eftersom polis och domstolar, i speciella fall, både kan ingripa vid och 
utreda misstanke om brott som begåtts av barn även när barnet är 
under 15 år. Men barn under 15 år får inte straffas (Nordlöf 2005). 
Straffmyndiga barn som fyllt 15 men inte 18 år särbehandlas i större 
omfattning, än när de har fyllt 18 år. Både under brottsutredningen i 
straffprocessen, vid straffmätningen, och vid valet av påföljder, tas sär-
skild hänsyn till att de är barn (Nordlöf 2005). Även ungdomar mellan 
18 och 21 år särbehandlas i påföljdssystemet. Ungdom skall alltid sär-
skilt beaktas i straffmätning och vid påföljdsvalet. Straffet får sättas 
lägre än vad som är föreskrivet för brottet och unga under 21 år får inte 
dömas till livstids fängelse (BrB 29 kap. 7u).  

Denna särreglering ser emellertid mycket olika ut i västvärlden. 
Skillnader finns till exempel i straffbarhetsålder - i Europa varierar 
straffmyndighetsåldern från 7 till 18 år (Brammer 2003).  

Även synen på barns förmåga att begå brott varierar. I vissa länder 
krävs ett insiktsrekvisit, att barnet har förstått att det har begått ett brott, 
för att kunna dömas av domstol (Brammer 2003, Hill m. fl. 2007 a, b).  

I Sverige förutsätts att alla barn kan begå brott men barn under 15 år 
får, som sagts, inte straffas. Vidare skiljer sig rättsprocedurerna mellan 
västerländska samhällen. I många anglosaxiska länder används speciella 
ungdomsdomstolar (Feld 1998, Brammer 2003, Hill m. fl. 2007 b).  

I Norden används samma straffrättsliga procedurer för barn och 
vuxna (Nord 2000). De nordiska ländernas sociallagstiftning är till stor 
del likartad, såväl när det gäller de sociala myndigheternas ansvar för 
utsatta barn i allmänhet (Hestbvk 1998), som när det gäller att avle4a 
4emC det vill säga att hålla barn och unga som begått brott borta från det 
straffrättsliga påföljdssystemet, och istället överlämna ansvaret till de 
sociala myndigheterna (Korpinen och Pösö 2007, Kyvsgaard 2004, 
Nord 2000, Vestergaard 2004, Storgaard 2004). Denna modell har 
kallats för ”den skandinaviska modellen” (Dahl 1973). I de flesta länder 
i Europa och i Nordamerika genomförs också en social utredning när 
barn har begått brott, som avser att klarlägga barnets sociala situation i 
straffprocessen (Brammer 2003, Feld 1998, Hill m. fl. 2007 a, b, King och 
Piper 1995). I Sverige utgörs denna utredning av socialtjänstens yttrande.  

Särbehandlingen av barn som begått brott har, som framgått, en lång 
historia men under 1900-talet har samhällets syn på barn i allmänhet 
förändrats. Från att barn har betraktats som skyddsvärda objekt, hän-
visade till vuxenvärldens omsorger, finns det idag en tendens att barn 
betraktas mer som självständiga individer med eget ansvar, förmåga och 
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kompetens (Singer 2000). Samtidigt med denna förändrade syn på barn 
som individer har också samhällets syn på barns brott förändrats. Det  
innebär att barn och barns brottsliga handlingar oftare betraktas på 
samma sätt som när vuxna begår brott (prop. 1997/98:96, prop. 
2005/06:165). Detta kan sägas ha inneburit en förskjutning också i 
synen på barns ansvar för brott; från att barn främst uppfattats som 
utsatta offer för omständigheter som de inte själva rår över, betraktas 
barn i större omfattning som självständiga individer med eget ansvar 
också för sina brottsliga handlingar (Estrada 1999). Barn som begått 
brott beskrivs oftare idag, i jämförelse med för 20 år sedan, som ansva-
riga, rationella och kalkylerande gärningsmän och där våldet ibland 
beskrivs som ett ”perverst nöje” bland barn och ungdomar (Estrada 
1999, s. 78, 80).  

Det finns med andra ord mycket olika sätt att betrakta barns brott 
på, och man kan tolka brottets och brottslighetens orsaker på olika 
sätt. Dessa olika synsätt kan också få konsekvenser för hur samhällets 
åtgärder utformas och motiveras. Barn som inte anses ansvariga för sina 
handlingar, kan i större omfattning uppfattas vara i behov av vård och 
stöd. Barn som anses som individuellt ansvariga för sina brott, kan 
själva få ta konsekvenserna för sina handlingar, och bli föremål för 
straff och mer ingripande påföljder. Straffmyndighetsåldern 15 år inne-
bär å ena sidan att barnet kan särbehandlas och å andra sidan att straff-
systemet kan tillämpa alla påföljder som finns för vuxna även på barns 
brottsliga handlingar. Det innebär vidare att när synen på barn och 
barns brott förändras i samhället, kan också samhällets användning av 
de straffrättsliga påföljderna ändras. Mot bakgrund av det anser jag att 
pojkars misshandelsbrott utgör en särskilt intressant brottskategori att 
studera, på grund av att detta slags brott dels uppfattas som allvarligt 
och därför kan väcka indignation och krav på åtgärder från samhällets 
sida (Estrada 1999). Dels för att misshandelsbrott kan innebära så 
många olika handlingar (Olsson 1997). Många gånger kan det vara svårt 
att bedöma om handlingen kan definieras som ett brott, vem som anses 
vara gärningsman eller offer, och om något våld utövats. Det kan också 
vara så att barnet inte själv uppfattar sig ha begått ett brott (White 2001).  

Straff, kontroll och vård 

Vad som är straff och andra påföljder definieras också av lagen (BrB 1 
kap. 3u) efter ett politiskt beslut av riksdagen. Sammankopplingen av 
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brott och straff implicerar på så sätt att samhället kvalificerar specifika 
handlingar som socialt förkastli,a (Nelson 1990). Genom att samhället i lag 
har belagt vissa handlingar med rättsliga sanktioner – straff - innebär 
det ett realiserbart hot mot lagöverträdaren, att utsättas för ett av sam-
hället uppsåtligt lidande på grund av den rättsliga normöverträdelsen. 
Det lidande eller obehag, som straffet utgör, kan därför sägas ha ett 
självständigt värde vid samhällets reaktioner på brottsliga handlingar 
(Jareborg och oila 2000).  

På ett ytligt plan framstår straff och vård som tydliga dikotomier 
med väsentligt olika innebörd. Samtidigt kan unga dömas till vård som 
påföljd för brott. Begreppet vård kan i sådana fall vara svårt att uppfatta 
som något som sker för den dömdes bästa. Olika språkliga samman-
kopplingar, till exempel kriminalv>r4, sluten ungdomsv>r4 som egentli-
gen är bestraffningar för brott, kan därför fördunkla gränserna mellan 
olika typer av samhällsreaktioner (jmf Bramstång 1964, Feld 1998, 
Foucault 1998, Korpinen och Pösö 2007, Kumlien 1997). I vissa fall har 
sociala tvångsvårdsingripanden tillgripits som kontroll genom att syfta 
till skydd för andra och för samhället utan avsikt att skada den unge i 
hans eller hennes utveckling (Nelson 1990, min kurs.). Vård tillgrips då 
utifrån ett tudelat syfte att skydda samhället genom att kontrollera den 
vårdade (a.a. s. 17). Vård kan även innebära omsor, eller insatser som till 
exempel sjukvård, som tar den direkta utgångspunkten från individens 
behov och önskan att bli frisk eller få lindring för en fysisk eller 
psykisk åkomma.  

Begreppet straff har liksom vård olika implikationer och kan även 
ske inom till exempel en familj genom att föräldrarna utdelar någon 
form av sanktion, drar in en förmån eller utövar kontroll på grund av 
oönskat beteende från barnet (Hill m. fl. 2007 a, b).  

Vem som skall ansvara för samhällets åtgärder mot ungas brott och 
med vilka medel och syften kan, som tidigare sagts, betraktas som 
mycket komplicerade frågor, och samhällets tv> strate,ier - vård och straff 
– sammanfaller ibland. Samhället har i största möjliga utsträckning valt 
att ersätta de sedvanliga statliga kriminalpåföljderna – straff - med olika 
slag av förebyggande och behandlande insatser – vård - och huvudansva-
ret för de vårdande åtgärderna ligger därför hos de kommunala sociala 
myndigheterna när det gäller barn och unga som begått brott (Nelson 
1990, s. 17). Detta motiveras, som sagt, av att barn bedöms som annor-
lunda än vuxna, och inte anses tillräckligt mogna för att ta sitt fulla 
straffrättsliga ansvar. Begreppen vård, straff, behandling och kontroll 
måste därför ses i den kontext där de tillämpas (Levin, Sunesson och 
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Swärd 2000, Svensson 1998). I praktiken har vård och behandling av 
barn som begått brott, också haft inslag av straff och kontroll (Dahl 
1978, Levin 1998). Av bland annat sådana skäl har socialrätten och 
straffrätten, när det gäller ingripanden mot barns brott, beskrivits som 
rättspolitiska tvillingar (Kumlien 1997). 

Välfärdsstat – Rättsstat 
Som jag tidigare har sagt finns olika strategier i samhället mot barns 
brott. Dessa olika strategier är förankrade i vad som kan beskrivas som 
välfärdsstatens och rättsstatens olika system, för åtgärder mot det som 
anses vara problem i samhället. 

Både välfärdsstaten och rättsstaten är förenade med vissa materiella 
krav, kopplat till statens uppfyllande av människors olika legitima be-
hov (Peczenik 1995, s. 62).  

Ideologiskt betonar rättsstaten rättssäkerhet genom bland annat 
förutsebarhet och de materiella rättsnormerna som styrinstrument (a.a. 
s. 46). Välfärdsstaten strävar istället efter att tillgodose den enskildes 
materiella intressen (a.a. s. 46). Välfärdsstatens behovsideologi  kan 
därför vara svår att förena med rättsstatens grundläggande rättssäker-
hetsideologi (Peczenik 1995, s. 46). Välfärdsstatens anspråk på att upp-
fylla människors sociala behov, kan leda till en minskning av rättsstatens 
typiska krav på förutsebarhet och tvärt om (a.a. s. 62). Välfärdsstaten kan 
inte få legitimitet utan att även uppfylla rättsstatens krav. Det krävs en 
balans mellan rättstatsideologin och välfärdsstatens grundläggande 
värden (a. a). Välfärdsstatens krav kan på så sätt komma i konkurrens 
med rättsstatens krav, som i detta sammanhang rör frågan om sam-
hällets olika åtgärder mot barns brott.  

Välfärdspolitiska insatser – med barnet i fokus  

Social insatser ingår som en central del i den svenska välfärdspolitikens 
grundläggande ambitioner, att tillgodose individuella behov hos alla 
människor som på olika sätt och av skilda skäl är i behov av stöd och 
hjälp (prop. 1979/80:1, prop. 2000/01:80, se även Norström och 
Thunved 2006). Samhället har, enligt olika lagar, ett särskilt ansvar för 
att utsatta barn och ungdomar får skydd och stöd att inte utvecklas 
ogynnsamt (prop. 1979/80:1, prop. 1996/97:124, prop. 2000/01:80, 
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prop. 2002/03:53). När det gäller barn som begått brott har de sociala 
myndigheternas olika insatser  i Sverige en lång och mångfacetterad 
historia (Dahl 1973, Ohlsson och Swärd 1994, Sunesson 1992, Swärd 
1993). Den nuvarande socialtjänsten har i ett historiskt perspektiv varit 
starkt knuten till straffsystemet. Särskilt tydligt visas det i de institutio-
ner för barn som inrättades, de s.k. räddningsinstituten, som beskrevs 
som barmhärtighetsinrättningar men utformades med kontroll och be-
straffning som avgörande uppfostringsmetod (Bramstång 1964, 
Kumlien 1997, Levin 1996, 1998, SOU 1993:35).  

De samhälleliga strategierna ifråga om barns brottslighet har pendlat 
mellan straff och behandling under hela 1900-talet (Svenson 1998).  

Förutsättningarna för att ersätta straff för barn som begått brott, 
med de sociala myndigheternas insatser som vård och behandling och 
korrektion, grundlades i Sverige redan 1902 i samband med införandet 
av de första uppfostringslagarna (Kumlien 1997, Swärd 1993). Det inne-
bar att innan domstolen fattade beslut om påföljd för barn som begått 
brott, skulle de dåvarande barnav>r4sm/n4i,heterna /ttra si, om barnets so-
ciala situation, och vad myndigheterna avsåg att göra med barnet, om 
barnet fick straffet utb/tt mot sociala >t,Dr4er (Kumlien 1997, mina kurs.). 
Detta innebar delvis att barnets behov ställdes i fokus, men ett lika viktigt 
krav var att barnavårdsmyndigheternas insatser framstod som tillräck-
ligt avskrDckan4e, ur ett straffrättsligt brottsorienterat perspektiv (a.a.). 
Sedan dess har socialtjänsten haft en central funktion när unga åtalas 
och döms för brott (prop. 1962:10, prop. 1964:10, prop. 1987/88:120, 
prop. 1997/98:96, prop. 2005/06:165). Denna dualism har, under större 
delen av 1900-talet, funnits som en röd tråd i barnavårdslagarnas 
interventioner mot barn som begått brott (Bramstång 1964). Inom ra-
men för den sociala barnavårdens samarbete med straffsystemet har 
barnavårdslagarna tillämpats på olika sätt, både utifrån barnets skydds-
behov och utifrån samhällets skyddsbehov med brottet i fokus 
(Bramstång 1964). En stor del av den sociala barnavårdens insatser för 
barn som begått brott, har i sak inneburit åtgärder mot pojkar som 
kommer från fattiga och utsatta förhållanden (Ohlsson och Swärd 1994, 
Sunesson 1992, Swärd 1993, 1995, jmf till exempel Börjeson och 
Håkansson 1991, Hollander 1985, Lundström 1993). Barn som levde på 
ett sätt som ansågs bryta mot normerna sågs länge som vanartade 
(Swärd 1993). Sådana här slags barn utgjorde de huvudsakliga målgrup-
perna för det sociala arbetet, och de åtgärder som vidtogs innefattade 
olika former av varning, kontroll och/eller försök till uppfostran, 
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genom myndigheternas placering av barnet på institution (Bramstång 
1964, Kumlien 1997, Levin 1996, 1998, Swärd 1993).  

En viktig skiljelinje mellan den gamla sociala barnavården och den 
nuvarande socialtjänsten drogs i samband med socialtjänstreformen 1980, 
då de dubbla syftena utmönstrades ur lagstiftningen (prop. 1979/80:1).  

I fortsättningen skulle samhällets interventioner mot barn som be-
gått brott primärt motiveras med utgångspunkt i 1). barnets aktuella 
vårdbehov och för att 2). inte utvecklas negativt i framtiden. Ett uttalat 
motiv var att göra upp med den tidigare barnavårdens symptomtän-
kande. Enligt förarbetena skulle socialtjänsten utgå från en helhetss/n på 
individens totala situation (prop. 1979/80:1, Del A, s. 2). Åtgärder en-
ligt SoL skulle grundas på frivillighet. Om socialtjänsten bedömde att 
den unge hade ett vårdbehov som krävde en insats, och denna insats 
inte kunde ges med den unges samtycke, om han fyllt 15 år, eller hans 
vårdnadshavare, kunde tvångsinsatser vidtas enligt Lagen (numera 
1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (prop. 
1979/80:1, Del A, s. 2). 

En ny socialtjänstlag antogs 2002. Den nya lagen har moderniserats 
och kapitelindelats men de grundläggande målen och centrala prin-
ciperna kvarstår (prop. 2000/01:80). Socialtjänstens konkreta arbete 
med barn och unga som begått brott, har, som framgått, sin primära 
förankring inom välfärdspolitiken. Detta kan i sig innebära såväl kon-
troll som stöd, vård, behandling och placering i olika former. SoL: s 
inriktning och socialtjänstens uppgifter för att på olika sätt gynna barns 
och ungas sociala situation och utveckling, beskrevs utifrån tre olika 
nivåer; a) strukturella; b) allmänna; och c) individuella. Enligt för-
arbetena till 1982 års SoL berörde barn och ungdomsfrågor alla dessa 
nivåer (prop. 1979/80:1, Del A s. 2, s. 250). Barn och ungdomsgruppen 
beskrevs som en av de viktigaste målgrupperna för samhällets om-
sorger. De grundläggande principerna för samhällets insatser anges på så 
sätt, enligt lagarnas förarbeten, att socialt arbete med barn skall utgå 
från barnets behov och bästa (a.a. s. 257). Denna uppfattning har inte 
ändrats i den nya SoL. För att anpassa SoL och LVU till Barnkonven-
tionen infördes 1998 begreppet barnets bästa i lagen, som en följd av 
Sveriges tidigare ratificering av FN: s barnkonvention (prop. 
1989/90:107, prop. 1996/97:124). Vad barnets bästa är kan dock enligt 
lagstiftaren inte läggas fast en gång för alla, utan måste bedömas från fall 
till fall (prop. 1996/97:124, s. 99). Barnets bästa anges som det avgö-
rande motivet också för samhällets tvångsinsatser mot barn. I LVU har 



@orsknin,s8roblemC s/fte och samhDllets olika strate,ier mot barns brott 

33 
 

ett flertal ändringar gjorts i syfte att stärka barnperspektivet i lagen 
(prop. 2002/03:53).  

Kriminalpolitiska åtgärder – med brottet i fokus  

Kriminalpolitik skiljer sig delvis från straffpolitik (Jareborg 1995). 
Straffpolitik kan beskrivas som samhällelig idédebatt och samhälleligt 
beslutsfattande, på de tre nivåer som reglerar straffrättssystemet: 
kriminalisering (lagstiftningsnivå); påföljdsbestämning (domstolsnivå); 
verkställighet av påföljd (administrativ myndighetsnivå) (a.a. s. 21-22). 
Med kriminalpolitik menas något mer omfattande, nämligen sam-
hällelig idédebatt och samhälleligt beslutsfattande som rör alla as8ekter av 
brottslighet och brottspåföljder. I kriminalpolitiken ingår därför social-
politiken som en viktig, och inte sällan försummad, aspekt (a.a. s. 22, 
min kurs.). En viktig aspekt av kriminalpolitiken är samhällskontrol-
len. Samhällets kontroll av individers privata förhållanden, anses kunna 
skapa bättre laglydnad hos medborgarna. En metod för denna kontroll 
är informationsutbyte mellan myndigheterna. Av bland annat sådana 
skäl skall socialtjänsten avge ett yttrande, när barn och unga misstänks 
för brott (Nelson 1990 s. 36). Uppgiften att straffa brott ligger ytterst 
på de straffrättsliga organen, åklagare och domstol. Socialtjänsten har 
en viktig roll genom sin funktion att vara verkställare av straffrättsliga 
påföljder (a.a. s. 17). Detta är situationen vid beslut om ungdomstjänst 
(SOU 2004:122, s. 201). På detta sätt framgår att det i vissa avseenden 
finns en överlappning mellan socialtjänstens och rättsväsendets upp-
gifter och att socialtjänsten har en viktig kriminalpolitisk uppgift när 
barn har begått brott. De senaste två decennierna har emellertid inne-
burit att balansen mellan hänsyn till å ena sidan barnet och å andra 
sidan brottet, ifråga om de samhälleliga åtgärdernas utgångspunkter, 
gradvis förändrats. Detta har skett genom att påföljdssystemet generellt 
reformerats (prop. 1987/88:120) och i allt högre omfattning kommit att 
fokusera på brottets straffvärde också vid barns brott. Detta märks bland 
annat genom reformeringar av påföljdssystemet som dels syftat till att i 
högre omfattning >tala barn och unga när de misstänks för brott (prop. 
1994/95:12, min kurs.) och dels att göra 8>föl<4erna för unga mer lika de 
som gäller för vuxna (prop. 1997/98:96, prop. 2005/06:165, min kurs.).  

Dessa kriminalpolitiska reformer, som här diskuteras, kan också ses 
i ett större internationellt sammanhang, och förändringarna kan ut-
tryckas som en ideologisk förändring från behandling till straffvärde 
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(Garland 2001, Tham 1995). Svenska och internationella forskare har 
uppmärksammat ett större kriminalpolitiskt skifte såväl i Sverige som i 
andra länder i den industrialiserade västvärlden (Balvig 2004, Garland 
2001, Hofer 2000, Jareborg 1995, Tham 1995). De pekar också på att 
samhällssynen på brott rent allmänt blivit mindre tolerant till förmån 
för ett mer repressivt synsätt, som också tycks innebära en förändrad 
syn på brottslingar. Begreppet straffvärde (i amerikansk terminologi <ust 
4esertC som ungefär betyder rättvist mått av lidande genom straff, i för-
hållande till brottets allvar och gärningsmannens skuld, se Nelson 1990, 
s. 23) kan beskrivas som den centrala rationalitet som idag driver 
kriminalpolitiken i stora delar av västvärlden, medan den tidigare upp-
fattningen att ge brottslingar behandling, förankrad i behandlings-
ideologin, förlorat sin ställning som den ledande kriminalpolitiska 
rationaliteten (Balvig 2004, Garland 2001, Hofer 2000, Jareborg 1995, 
Tham 1995). Forskare som Garland menar att förändringarna kan 
betraktas som ett uttryck för ett grundläggande kulturellt skifte – att 
samhället utvecklats mot en kontrollerande kultur (Garland 2001). 
Detta tycks bland annat sammanhänga med att medborgarna i sam-
hället fått en större betydelse för utformningen av politiken rent 
allmänt och ställer allt mer högljudda krav på staten att agera i olika 
sammanhang (Bell 1976). Detta gäller också krav på att staten agerar 
med större kraft, mot vad som uppfattas vara en ökande brottslighet 
(Garland 2001). Det tycks dock saknas vetenskapliga belägg för att en 
entydigt ökande brottslighet kan motivera denna utveckling (Balvig 
2004, Estrada 1999, 2001, Garland 2001, Hofer 2000, Tham 1995). 
Oaktat att de vetenskapliga beläggen saknas för en ökande brottslighet, 
har det repressiva synsättet fått ökat genomslag i samhället.  

I påföljdsreformen år 1989 uppgraderades värden och principer i lag-
stiftningen, som straffvärde, proportionalitet, ekvivalens, konsekvens, 
förutsebarhet och rättvisa straff som reaktion på brott (prop. 
1987/88:120). Begreppet straffvärde innebär att straff skall utmätas i 
proportion till brottets farlighet eller skadlighet och gärningsmannens 
skuld (Jareborg och oila 2000). Straffets obehag skall i linje med detta 
synsätt vara lika rättvist för alla och brottet skall styra påföljden på ett 
mer uttalat sätt än tidigare. Påföljdssystemet skall, enligt lagstiftaren, i 
större omfattning präglas av konsistens och tydlighet, och att det på 
förhand skall stå klart för alla vad ett brott leder till för straff (prop. 
1987/88:120). Två stora översyner och reformer har genomförts av 
påföljdssystemet för unga (SOU 1993:35, Ds Ju 1997:32, prop. 
1997/98:96, SOU 2004:122, prop. 2005/06:165). Reformerna har, enligt 
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lagstiftaren, bland annat syftat till att upprätta en tydligare relation 
mellan barns brott och de straffrättsliga påföljderna. Som tidigare sagts, 
så är det reformen år 1999 som jag intresserar mig för. År 1999 infördes 
begreppet straffvDr4e, tillsammans med de ovan angivna straffrättsliga 
principerna, som mer centrala utgångspunkter vid beslut om straff och 
påföljder för barn och ungdomar (prop. 1997/98:96).  

Dessa reformer har emellertid inte inneburit att den grundläggande 
ideologin som ligger till grund för kriminalpolitiken i Sverige, näm-
ligen behandlingstanken, förlorat sin betydelse när det gäller unga lag-
överträdare. Socialtjänsten har fortfarande det primära ansvaret för 
barn och unga som begått brott. Men ett överlämnande till vård vill-
koras efter 1999 till att domstolen bedömer att socialtjänstens insatser 
framstår som tillrDckli,t in,ri8an4e med hänsyn till brottets straffvDr4e, art och 
den unges ti4i,are brottsli,het (prop. 1997/98:96, mina kursiv.). Detta inne-
bär att om vården inte framstår som tillräckligt ingripande, får dom-
stolen inte överlämna den unge till vård utan skall istället välja andra 
påföljder (a. prop.). Dessa kriminalpolitiska reformer kan därför sägas 
ha inneburit en förskjutning mot att barn och unga i större omfattning 
skall straffas i linje med hur vuxna straffas, och att påföljderna syftar till 
att öka obehaget som en konsekvens av brottet.  

Samtidigt har under de senaste åren, såväl i Sverige som internatio-
nellt, skett en ökad differentiering av påföljder, på så sätt att många 
olika alternativ till de sedvanliga påföljderna växer fram. Familjerådslag, 
nätverksarbete och kommunbaserat brottsförebyggande arbete är exem-
pel på detta (Hill m. fl. 2007 a, b, Kyvsgaard 2004, prop. 2005/06:165). 
Ett annat uppskattat brottsförebyggande instrument, är så kallad med-
ling. Detta innebär en betoning på brottsoffrets situation - gärnings-
mannen skall känna och uttrycka ånger genom möte med brottsoffret - 
vilket ibland kallas reparativ rättvisa eller restorative <ustice (Hill m. fl. 
2007 a, b, prop. 2005/06:165).  

Nya former för lagföring har därför inte entydigt repressiva utan 
även reparativa och vårdande implikationer. Reformerna betonar också 
ökat samarbete mellan olika myndigheter liksom behovet av tidigare 
och tydligare ingripanden från samhällets sida mot ungas brott (Hill m. 
fl. 2007 a, b, prop. 1997/98:96, prop. 2005/06:165, Tham 2001). Nyttan 
av snabba ingripanden har dock ifrågasatts då de anses ha en tämligen 
liten effekt på brottsligheten (Tham 2001).  

Forskningsproblemet är som sagt komplext. På en övergripande 
strukturell nivå finns tecken på stora förändringar under ett 20 års 
perspektiv. Den tidigare centrala kriminalpolitiska rationaliteten, som 
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innebär behandling av unga som begått brott, har till stor del kommit 
att förskjutas mot bestraffning av brott i förhållande till brottets straff-
värde. Men det är inte en entydig straffinriktad trend. När det gäller 
samverkan mellan socialtjänsten, som har till uppgift att tillvarata bar-
nets behov och bästa, och domstolarna, som har  uppgiften att döma 
till straffrättsliga påföljder utifrån brottets straffvärde, kan denna sam-
verkan förefalla konfliktfylld, inte enbart i juridisk mening utan också 
utifrån dessa övergripande samhällsförändringar. Som jag tidigare har 
sagt, är mitt huvudsakliga intresse inriktat på att studera vad social-
tjänsten gör i straffprocessen, det vill säga vad som uttrycks i social-
tjänstens yttrande och på vilket sätt socialtjänstens yttrande har be-
tydelse för domstolens val av påföljd. I grund och botten handlar näm-
ligen detta komplexa område om vem som bestämmer om vård och 
vem som dömer barn som begått brott (Dahl 1973, Svensson 2000). Jag 
skall nu kort avsluta detta inledande kapitel med att beskriva hur 
avhandlingen disponeras. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av tre delar och 11 kapitel.   

Del I består, förutom detta introducerande kapitel, av kapitel 2 med en 
beskrivning av avhandlingens material och metoder. Här beskrivs också 
urvalet av socialtjänstens yttranden och domar och hur jag kategorise-
rat detta material. I kapitel 3 anknyts till delar av den mycket om-
fattande tidigare forskning som finns på området. I kapitel 4 beskrivs 
översiktligt den aktuella lagstiftningen för åren 1998 och 2000. I kapitel 
5 utvecklar jag mina teoretiska utgångspunkter, vilket avslutar del I.  

Del II I kapitel 6 ges en kortare introduktion till avhandlingens empiri. 
Detta sker med hjälp av olika sorters lagföringsstatistik och avser att ge 
en överblick av hur vanligt det är att unga blir lagförda för brott och 
överlämnas till vård inom socialtjänsten. I kapitel 7 beskrivs social-
tjänstyttrandena till form och innehåll och jag gör en grov samman-
ställning av yttrandena och de huvudsakliga insatser som socialtjänsten 
vidtar och hur de motiveras. I kapitel 8 genomförs en fördjupad analys 
av ett mindre antal av socialtjänstens yttranden, för att öka förståelsen 
av vad socialtjänsten ”gör”. Med uttrycket ”gör” avses då vad som 
uttrycks i yttrandet i form av föreslagna insatser och motiv för dessa. I 
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kapitel 9 beskrivs domstolarnas domar till form och innehåll och här 
visas också hur domstolen bedömer misshandelsbrott. I kapitel 10 
analyseras samverkan mellan socialtjänstens yttranden och dom-
stolarnas domar. Detta avser att klarlägga vilken betydelse social-
tjänstens yttrande har för domstolens påföljdsval.  

I Del III, kapitel 11 summeras avhandlingens resultat och slutsatser. 
Avslutningsvis diskuterar jag min egen syn på socialtjänstens roll i 
straffprocessen. Avhandlingen avslutas med en kortfattad engelsk sam-
manfattning.  
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KAPITEL 2  
MATERIAL OCH METOD  

I det här kapitlet skall avhandlingens material och metoder beskrivasF. 
(för en översikt hänvisas till bilaga 1) Avhandlingen har en huvudsaklig 
kvalitativ ansats men denna kompletteras med kvantitativa data. Jag 
skall först göra en kort översiktlig presentation av det material som 
studeras i avhandlingen.  

I kapitel 6 används två sorters la,förin,sstatistik, dels offentlig 
lagföringsstatistik och dels individuell lagföringsstatistik.  

I kapitel 7 studeras och beskrivs 103 socialt<Dnst/ttran4en, både kvalita-
tivt och till viss del kvantitativt, från åren 1998 och 2000.  

I kapitel 8 fördjupar jag den kvalitativa analysen av dessa yttranden, 
genom att mer ingående studera 6 socialtjänstyttranden från år 2000.  

I kapitel 9 studeras 103 av 4omstolarnas 4omar översiktligt.  
I kapitel 10 analyseras ett urval av 15 av socialtjänstens yttranden 

och domstolarnas domar, i samma brottmål, för att studera förhållandet 
mellan socialtjänstens yttrande och domstolens dom åren 1998 och 2000.   

Kapitlet har följande disposition. Först diskuteras de avgränsningar 
som jag gjort. I avhandlingen används lagen dels juridiskt och dels ur ett 
socialvetenskapligt perspektiv, och jag skall i det här kapitlet beskriva 
hur jag gör detta. Sedan beskrivs kortfattat material och metod för 
introduktionen i kapitel 6. Efter detta diskuteras urvalsstrategin för det 
kvalitativa material som studeras i kapitel 7-10 liksom materialets för-
delar och nackdelar och de metoder som används. Avslutningsvis disku-
teras viktiga forskningsbegrepp som validitet, reliabilitet, representa-
tivitet och generaliserbarhet. 

                                                     
F
  Forskningsprocessen har inneburit ett mycket omfattande och detaljerat sorteringsarbete. Till 

exempel finns mindre diskrepanser mellan registreringar i lagföringsstatistiken och dom-
stolarnas domar avseende undersökningsgruppens brottsbelastning, ålder och liknande; perso-
ner som inte fanns med i lagföringsstatistiken men som fanns med i domarna (endast i ett fåtal 
fall) och så vidare. I ett mindre antal fall saknas ett yttrande från socialtjänsten och i ett fall 
fanns ett yttrande från frivården. Sådana detaljer skulle vara mycket tröttsamma för läsaren 
utan att de tillför något och som jag har valt att inte redovisa. Allt detta har medfört att trivi-
ala uppgifter krävt ett omfattande sorteringsarbete, som visade sig ha ringa betydelse utifrån 
avhandlingens syfte och frågeställningar och för de slutsatser som dras. 
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Min ambition har varit att få fram kunskap för att förstå vad social-
tjänsten görI inom ramen för sin roll i straffprocessen och hur domstolen 
beaktar och värderar socialtjänstens yttrande. Socialtjänstens medverkan 
i straffprocessen och vid påföljdsvalet är särskilt problematisk (prop. 
1997/98:96, SOU 1993:35, SOU 1999:108, SOU 2004:122, prop. 
2005/06:165).  

Avhandlingens avgränsningar 
Varje år registreras över tusen barn och ungdomar för misshandelsbrott 
i hela landet (BRÅ 2000:7). För att kunna fullgöra avhandlingens breda 
ansats, avgränsades studien till Stockholms län, som är en av landets tre 
dominerande städer när det gäller ungdomsbrott (Rättsstatistisk års-
bok). Socialtjänsten och domstolarna i Stockholms län har större sam-
lad erfarenhet av ungdomsbrott än mindre kommuner. De antogs ha 
mer erfarenhet ifråga om samverkan för att bedöma ungdomars miss-
handelsbrott än i mindre kommuner ute i landet (se SOU 1999:108, se 
även BRÅ 2005:13). Att välja små orter bedömdes dessutom kunna 
medföra alltför stor osäkerhet för studiens slutsatser.  

Avhandlingen har avgränsats till att studera pojkar, brotten 
misshandel och grov misshandel, i Stockholms län åren 1998 och 2000. 
De viktigaste skälen för att studera pojkar motiveras av att pojkar som 
grupp dominerar i den lagförda våldsbrottsligheten. Våldsbrott tillhör 
också de brott som är mest debatterade i samhället (Estrada 1999, 
Estrada och Flyghed 2001, Hofer 2000, Sarnecki 1993, SOU 1993:35).  

Gruppen 15-17 år är, som tidigare sagts, den grupp som särbehandlas 
mest av dem som uppnått straffbarhetsåldern på 15 år i strafflagstift-
ningen. Socialtjänstens ansvar är dessutom mer omfattande för den 
gruppen, än för dem som fyllt 18 år.  

Genom att avgränsa avhandlingen till brotten misshandel och grov 
misshandel, studeras om likartade brott också leder till likartade beslut 
om insatser och beslut om påföljder. Detta handlar om att kunna stu-
dera hur påföljdsbestämningen sker dels utifrån socialtjänstens yttrande 
och dels utifrån centrala straffrättsliga principer som proportionalitet, 
ekvivalens (lika fall behandlas lika), och förutsebarhet. Likhet inför 
lagen är en av de viktigaste principerna i rättstillämpningen (Strömholm 

                                                     
I
  Med gör avser jag vad det är socialtjänsten uttalar sig om, vad som står i fokus och hur olika beslut 

motiveras. Detta innebär inte att det som socialtjänsten uttrycker i yttrandet verkligen blir av.  
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1996, s. 414 ff.) och det gäller förvaltningsmyndigheter och domstolar 
(RF 1 kap. 9 u). Detta kan inte studeras och jämföras om man utgår 
från olika brottskategorier.  

Genom att koncentrera studien till Stockholms län kunde samtliga 
domar och yttranden avseende grova misshandelsfall studeras. I den 
brottskategorin är detta en regional totalundersökning. 

Domstolarnas domar används primärt för att klargöra den juridiska 
bedömningen av misshandelsbrott och hur domstolarna beaktar och 
värderar socialtjänstens yttranden vid påföljdsvalet.  

Genom att avgränsa studien till åren 1998 och 2000 avser jag också 
att kunna studera på vilket sätt de två rättsliga reformerna om införan-
det av barnperspektivet i SoL (prop. 1996/97:124) och införandet av 
straffvärdet i brottsbalken (prop. 1997/98:96), fått betydelse för både 
utformningen av socialtjänstens yttranden och deras betydelse för dom-
stolarnas påföljdsval. Jag försöker på detta sätt undersöka förändringar 
över tid. Det finns naturligtvis begränsningar i detta korta tidsperspek-
tiv som kan vara problematiska. Jag har därför försökt att använda 
kvantitativa data från en lite längre tidsperiod, för att kunna se den mer 
långsiktiga tendensen i påföljdssystemet.  

Jag undersöker inte omfattningen av omhändertaganden, pojkarnas 
faktiska problem eller klasstillhörighet. Jag har inte heller undersökt 
hur socialtjänsten arbetar generellt med unga pojkar. Om social-
tjänstens arbete i straffprocessen är bra eller dåligt, är en empirisk fråga 
som inte kan besvaras med detta material.  

Studien påbörjades år 2001 och när materialet samlades in fanns inga 
data senare än år 2000. Ett senare undersökningsår än 2000 hade kanske 
varit mer idealt, då mer säkra slutsatser hade kunnat dras om 
förändringarnas tydlighet. Senare utredningar (SOU 2004:122) och 
lagreformer (prop. 2005/06:165) visar samtidigt att området är mycket 
komplext och utsatt för kontinuerliga lagändringar, vilket i sig gör 
detta till ett svårt forskningsområde.   

Lagstiftning 
Inom traditionell juridik är rättskällor intimt sammankopplade med 
rättskälleläran. Läran om rättskällorna utgör rättsdogmatikens och den 
positiva rättens medel för att klarlägga rättens materiella innehåll, det 
vill säga gällande rätt (Strömholm 1996 s. 317-321). Traditionell juridisk 
metod innebär att de juridiska normerna studeras efter en hierarkisk 
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struktur där, grovt sett, fyra av de centrala rättskällorna utgörs av; lag; 
förarbeten; rättspraxis; och doktrin (rättsvetenskapliga arbeten) 
(Peczenik 1995, s. 212 ff., Strömholm 1996, s. 321). Den juridiska 
metod som jag använder är avgränsad till att översiktligt studera de 
straffrättsliga, processrättsliga och socialrättsliga lagre,lerna, de bakom-
liggande motiven till och de uttalade s/ftena med reglerna. Den primära 
rättskällan är skriven la, (Strömholm 1996, s. 321). La,förarbeten, det vill 
säga regeringens propositioner, betraktas som tolkningshjälp och väg-
ledning. De politiska mål och anvisningar, det vill säga lagens syften 
och motiv, om de materiella reglerna som anges i förarbeten, tillmäts 
här central betydelse (Strömholm 1996, s.334, 358 f, 362).  

Här används rättskällor som består av lag och förarbeten till lagstift-
ningen åren 1998 och 2000, samt i viss mån Socialstyrelsens allmänna 
råd. För att få vägledning i det omfattande straffrättsliga systemets kon-
struktion, det viss säga den systematiska uppbyggnaden och de centrala 
begreppens innehåll används straffrättslig doktrin. De lagar som stude-
ras är Socialtjänstlagen (2001:452) SoL och Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga LVU, Lag (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL samt relevanta delar av 
brottsbalken, BrB och centrala förarbeten till dessa lagar. FN: s konven-
tion om barnets rättigheter, kallad Barnkonventionen, artikel 3  berörs 
kort i den mån den varit viktig för socialtjänstlagen och LVU.  

När jag i vissa fall hänvisar till förarbeten genom att ange Karnov 
2005/06 II, betyder det att jag använt mig av rättsdatabanken Earnov 8lus 
i Stockholms universitets databaser. Där finns svensk lagsamling med 
kommentarer samlade i originaltext.  

Lagföringsstatistik och 
undersökningsgrupp 

Med hjälp av lagföringsstatistik avser jag att visa vilka förändringar som 
skett över tid i påföljdssystemet för unga lagöverträdare mellan 1990 
och 2004, med lite mer uppmärksamhet på vad som sker åren 1998 och 
2000. Jag har sett det som en viktig poäng att ge läsaren en mer över-
gripande förståelse för hur vanligt det som här studeras är. Kapitel 6 
utgör på så sätt en introduktion till avhandlingens empiriska del. Skälet 
till att utgå från år 1990 är att det främst är under det sena 1980-talet 
och början av 1990-talet som det börjar ske förändringar i LUL av 
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betydelse (prop. 1987/88:135, prop. 1994/05:12, prop. 1997/98:96, se 
även Kwhlhorn 2002, Granath 2002, Svensson 2006). År 1990 bedömdes 
därför vara ett lämpligt år att utgå från. De kvantitativa data som 
presenteras i kapitel 6 ger en bild av hur dessa lagändringar påverkat 
påföljdssystemet i empirisk mening. I kapitel 6 uppmärksammas 
dessutom lite mer påföljdernas användning för unga lagöverträdare som 
lagförts för brotten misshandel och grov misshandel åren 1998 och 2000. 

Materialet i kapitel 6 utgörs av två sorters la,förin,sstatistik från BRÅ. 
Dels offentli,a data på aggregerad nivå och dels in4ivi4uella data. 
Lagföringsstatistik utgör ett mått på hur många som faktiskt registre-
rats och fått en rättslig sanktion och anses av det skälet inte vara lämp-
ligt som enda mått på brottsutvecklingen (BRÅ, Estrada 2001, Granath 
2002). Lagföringsstatistik utgör på så sätt ett mått på vad som sker inom 
8>föl<4ss/stemet när det gäller u88tDckta brott och samhällets reaktioner. Med 
la,för4 menas en person som fått en rättslig sanktion för ett brott. Det 
vanligaste är åklagarens beslut om >talsun4erl>telse eller strafförelD,,an4e eller 
beslut i 4omstol genom 4om. När man i pluralis talar om lagförd innebär 
la,förin,ar att personen NN kan vara lagförd för ett misshandelsbrott vid 
flera olika tillfällen samma år. Personen har då flera lagföringar för 
samma brottskategori. Den offentliga lagföringsstatistiken ger möjlig-
het att beskriva unga lagöverträdare och deras brottslighet och påföljder 
på ett översiktligt sätt. Jag använder offentli, la,förin,sstatistik för att visa i 
vilken omfattning sätten att lagföra unga pojkar förändras över en 
längre tidsperiod, i vilken omfattning de unga lagförs genom beslut om 
åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande eller genom beslut av domstol.  

Tabellerna (6.1, 6.2. och 6.3) i kapitel 6 har beräknats manuellt på 
följande sätt. I den offentliga lagföringsstatistiken från BRÅ över lag-
förda personers ålder och påföljder för brott, anges den totala mängden 
lagföringar per år i en tabell (tabell 440). En separat tabell innehåller 
uppgifter om lagförda flickor (tabell 441). För att få fram pojkarnas 
andel av till exempel strafförelägganden, åtalsunderlåtelser eller domar 
och överlämnandepåföljden måste således först lagföringarna för flickor 
subtraheras från det totala antalet lagförda personer för varje variabel. 
Så har jag räknat för att få fram pojkarnas antal och för att beräkna 
deras andelar av lagföringarna.  

Dessa data ger således tämligen enkla men relevanta översiktliga be-
skrivningar av utvecklingen av lagföringar ifråga om åtalsunderlåtelser, 
strafföreläggande domar samt överlämnande till vård inom socialtjäns-
ten när det gäller alla brott. Mina tabeller i kapitel 6  baseras på offent-
lig statistik över lagföringar åren 1990 samt 1995-2004.  
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Sammantaget har 22 olika tabeller från BRÅ använts för dessa år. Jag 
redovisar resultaten i översiktliga tabeller. Det går inte att undersöka 
förhållandet mellan individers brott, brottsbelastning och påföljd med 
dessa data. För att göra det måste in4ivi44ata användas.  

Med stöd av individuell lagföringsstatistikJ över pojkar mellan 15-17 
år i Stockholms län, som lagförts för misshandel och grov misshandel, 
som det mest allvarliga brottet, beskrivs i kapitel 6 i vilken omfattning 
som de unga döms till påföljder som böter, överlämnande till vård 
inom socialtjänsten, villkorlig dom och skyddstillsyn och sluten ung-
domsvård åren 1998 och 2000. Misshandel och grov misshandel utgör 
huvudbrottet för dem som lagförts, på grund av dessa brotts högre 
straffvärde än andra brott. Unga som lagförts för exempelvis rån och 
misshandel finns därför inte med, beroende på att rån som huvudbrott 
har ett högre straffvärde än misshandel. Andelen av undersöknings-
gruppen i förhållande till den totala populationen blir därför något 
mindre än om samtliga lagföringar för misshandel tagits med oberoende 
av straffvärdet för andra brott (jmf Granath 2002). Ken huvu4sakli,a un4erL
söknin,s,ru88en i kapitel 6 utgörs 4els av samtliga 420 lagförda pojkar som 
har lagförts för misshandel som det mest allvarliga brottet och 4els 33 
lagförda för grov misshandel i Stockholms län åren 1998 och 2000. 
Mn4ersöknin,s,ru88en redovisas i tabell 6.4 i kapitel 6.  

Sammanfattningsvis används offentlig och individuell lagförings-
statistik som en introduktion till avhandlingens kvalitativa empiri. Den 
individuella lagföringsstatistiken visar förändringar i de ungas brotts-
belastning och domstolarnas påföljder åren 1998 och 2000.  

Socialtjänstens yttranden  
och domstolarnas domar  

Avhandlingens huvudsakliga material studeras med kvalitativ metod 
och består av socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar. 
Yttrandena från socialtjänsten finns som en del av tingsrättens domar 

                                                     
J
  Materialet har bearbetats i SPSS (Statistical Package for the Social Scienses) och signifikans-

testats i korstabeller med chi-två test. Materialet har även analyserats med en logistisk regres-
sion (Edling och Hedström 2003, Kåreholt 1997). Dessa analyser tillförde ingen avsevärt ökad 
information än det som går att beskriva på det mer enkla sätt som sker i kapitel 6. Av ut-
rymmesskäl redovisas inte dessa analyser eftersom kapitlet inte har någon bärande funktion i 
avhandlingen.  
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och rekvirerades från samtliga tingsrätter i Stockholms län. Först be-
skrivs och analyseras socialtjänstyttrandena (kapitel 7-8) och därefter 
analyseras yttrandena tillsammans med domstolarnas domar för att 
undersöka vilken betydelse yttrandena har för domstolarnas val av på-
följder (kapitel 9-10). Urvalet av materialet har skett från den undersök-
ningsgrupp som beskrevs med hjälp av den individuella lagförings-
statistiken i kapitel 6.  

Urvalsstrategi, material och avidentifiering 

Vanligen brukar man i kvalitativa studier eftersträva mättnad. Det inne-
bär att man samlar in tillräckligt med data tills nya data inte ger mer 
information (Kvale 1997, Merriam 1994). Ett sådant urval förutsätter 
dock en viss kunskap om hur det material som skall studeras är beskaf-
fat redan innan urvalet sker. Målsättningen här var att få en mer över-
gripande och generell bild dels av vad socialtjänsten yttrar sig om, och 
vad som fokuseras i yttrandena, och dels om och på vilket sätt yttrandet 
bidrar till domstolens val av påföljd. För detta ändamål bedömde jag att 
ett större antal domar och yttranden var nödvändigt i ett första steg. 
Urvalet genomfördes slumpmässigt, med hjälp av en statistiker, från 
den undersökningsgrupp som studerades i kapitel 6, i avsikt att reducera 
systematiska fel (Bryman och Cramer 2001, Esaiasson m. fl. 2003). Ut-
gångspunkterna för bestämmande av urvaletsN storlek i misshandelsfallen 
var att det måste vara tillräckligt stort, för att möjliggöra kategoriseringar 
av centrala grundmönster i socialtjänstens yttranden, i förhållande till 
om det är barnet eller brottet som står i fokus för socialtjänsten. Det 
var också viktigt att urvalet, i systematisk mening, skulle kunna visa 
vilken betydelse yttrandet har för domstolens val av påföljd. Urvalet 
måste samtidigt vara hanterbart ifråga om möjligheten att kategorisera 
och beskriva det kvalitativt. Materialet samlades in från mars till okto-
ber år 2003. Domarna och yttrandena begärdes från samtliga tingrätter i 
Stockholms län. I tabell 2.1 nedan redovisas totalt antal domar och ytt-
randen som samlades in efter brottskategori åren 1998 och 2000.  

                                                     
N
  En tanke med urvalet var att göra försiktiga statistiska analyser och av detta skäl bedömdes att 

80 misshandelsdomar kunde utgöra ett lämpligt antal. 76 misshandelsdomar samlades in. Av 
dessa 76 misshandelsdomar fanns ett yttrande i 70 domar. Efter noggrant övervägande, 
bedömdes materialet vara tillräckligt stort för att kunna uppfylla syftet och besvara 
forskningsfrågorna. 
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Tabell 2.1 Totalt antal yttranden  och domar. Undersökningsår och 
brottskategori. 

 1998 2000
Misshandel Grov 

misshandel 
Misshandel Grov 

misshandel 
Yttranden 34 16 36 17
Domar  38 16 38 18

 
Tabell 2.1 visar att totalt 103 socialtjänstyttranden samlades in, varav 70 
i misshandelsfallen och 33 i de grova misshandelsfallen. Dessa kommer 
från sammantaget 43 olika socialkontor (kommuner, kommundelar 
eller stadsdelsnämnder) i Stockholms län.  

Antalet domar är totalt 110 stycken, varav 76 misshandelsdomar och 
34 grova misshandelsdomar. Dessa kommer från tio tingsrätter i 
Stockholms län. I sex domar saknas yttranden från socialtjänsten. Dessa 
har eftersökts och det har antingen inte inkommit något yttrande från 
socialtjänsten i dessa fall, eller så har inte åklagaren eller domstolen 
begärt in yttrandet med anledning av att yttrandet inte ansetts behöv-
ligt. Jag har sållat bort dessa domar som saknar yttrande eftersom det är 
yttrandets betydelse för domstolen som studeras. I de grova 
misshandelsdomarna fanns några felregistreringar  ifråga om personer, 
kön och brottsrubricering. Av det skälet är det 33 yttranden och domar 
som studeras i de grova misshandelsfallen.  

Sammanta,et Dr 4et PQ misshan4els/ttran4en och 4omar och JJ ,rova misshan4elsL
/ttran4en och 4omar som Dr avhan4lin,ens em8iriska anal/senheterG  

Materialet har bedömts ge en tillräckligt mättad bild av vad som sker 
inom ramen för socialtjänstens och domstolarnas samverkan, varför 
kompletteringar inte har ansetts nödvändiga.  

Socialtjänstens olika typer av klientpraktik kan studeras med olika 
metoder (se till exempel Carlsson 2003, Claezon 1987, Hollander 1985, 
Jacobsson 2006, Lundström 1993, Sundell m. fl. 2004). Bland de vanli-
gare metoderna kan nämnas  intervjuer och fokusgrupper, observatio-
ner av domstolsförhandlingar, studier av aktmaterial,  eller genom 
enkäter eller vinjettstudier. Flera av metoderna bedömdes på ett tidigt 
stadium vara förenade med tillgänglighetssvårigheter. Socialsekreterare 
deltar till exempel sällan i tingsrättens huvudförhandlingar angående 
unga lagöverträdare (SOU 1999:108).  

Jag valde att studera dokument, det vill säga aktmaterial, eftersom 
jag bedömde att detta bäst kunde besvarar studiens forskningsfrågor. I 
forskningen har det diskuterats vilken betydelse man kan tillmäta 
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informationen i aktmaterial (se till exempel Claezon 1987, Falck 2005, 
Hollander 1985, Merriam 1994, Sundell och Egelund 2001, Sundell m. 
fl. 2004, Swärd 1993).  

Det finns både för- och nackdelar med att studera sådana material. 
En nackdel är att man som forskare inte kan ställa kompletterande frå-
gor till materialet. En viktig fördel är att forskaren inte kan påverka 
materialet. Socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar utgör ett 
viktigt skriftligt material att studera. Yttrandena utgör ett officiellt svar 
från socialtjänsten på åklagarens begäran om central information innan 
den unge åtalas (LUL 11 u) och yttrandet ligger till grund för beslut i 
domstolen när barn misstänks för brott (BrB 31 kap. 1u). Yttrandena 
representerar en officiell myndighets ställningstagande som tillmäts stor 
juridisk legitimitet. Socialtjänstens yttranden är också ett material som 
omgärdas av sträng sekretess enligt sekretesslagen (7 kap. 4 u). På så sätt 
är detta ett material som vanligen är svårt att undersöka motiverat av 
hänsyn till den enskildes personliga integritet. Jag uppfattar av dessa 
skäl socialtjänstens yttranden som mycket viktiga att studera. Social-
tjänstens yttranden är inte heller ett särskilt vanligt studieobjekt i 
socialvetenskaplig forskning.  

Materialets beskaffenhet är dock av mycket varierande kvalitet vil-
ket kort bör kommenteras. En del yttranden är strukturerade i form av 
rubriker som anger bakgrunden till yttrandet, den unges sociala situa-
tion, eventuella problembild samt vilka förslag till insats som social-
tjänsten anför i yttrandet. I en del yttranden finns också en bedömning 
av problemet. Det är emellertid svårt att tala om en enhetlig struktur, 
eftersom många yttranden ser helt olika ut. Informationen uttrycks 
som minst på endast sju rader på en A-4 sida.  

Samma insats från socialtjänsten benämns på olika sätt. Be-
dömningar, vem som kommer till tals eller om insatserna ges med sam-
tycke, beskrivs mycket olika i yttrandena och ibland inte alls (jmf till 
exempel med Börjeson och Håkansson 1991, Claezon 1987, Hollander 
1985, Lundström 1993, Swärd 1993).  

Informationen i många yttranden är framställd på ett osystematiskt 
sätt. Till exempel kan samma information förekomma på flera olika 
ställen i yttrandet medan andra förväntade uppgifter, som till exempel 
rör barnets eller föräldrarnas uppfattning och hur socialtjänsten värde-
rat informationen, inte beskrivs alls. Detta medför inte sällan svårig-
heter att bedöma vilken vikt informationen kan tillmätas. Det har 
också inneburit stora svårigheter att systematiskt strukturera yttran-
dena ur ett forskningsperspektiv. 
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Yttrandenas utformning får konsekvenser för hur materialet kan 
systematiseras och kategoriseras och i en del fall även hur de kan 
analyseras och tolkas. En del av yttrandena kan således inte användas 
för att dra slutsatser om pojkarnas verkliga brottsbelastning eller sociala 
problem (jmf Falck 2005 som studerat liknande material i Norge). Där-
emot framgår generellt vad som är fokus för socialtjänstens yttrande, 
vad man föreslår för insatser och hur dessa vanligen motiveras. I dom-
stolarnas domar saknas ibland viktig information, både hur domstolen 
beaktat yttrandet och hur brottet gått till.  Vanligen framgår hur dom-
stolarna beaktat yttrandet och vilken påföljds som valts med beaktande 
av yttrandet. I centrala delar motsvarar materialet tillräckliga kvalitets-
krav för att fullgöra syftet med avhandlingen. 

Materialets integritetskänsliga natur har, i linje med forskningsetiska 
riktlinjer (HSFR: s etiska riktlinjer), krävt en omsorgsfull hantering 
och noggrann avidentifiering. Av etiska skäl har jag också avstått från 
att namnge de olika socialtjänstförvaltningarna och kommunerna. När 
materialet samlats in påbörjades omgående ett omfattande avidentifie-
rings- och omkodningsarbete. Varje domstolsdom är registrerad med 
ett målnummer, till exempel B 1111-98, som innebär att domen har 
nummer B 1111 och är från år 1998. I några fall är domen från 1997 
men har vunnit laga kraft undersökningsåret 1998. Detsamma gäller 
domar från 1999 som vunnit laga kraft år 2000. De dömda är registre-
rade med personnummer.  

Varje målnummer har omvandlats till fallnummer och varje person-
nummer har manuellt omräknats till den unges ålder vid tidpunkten 
för brottet. I fallbeskrivningarna används vanligen initialerna N eller 
NN i avsikt att ytterligare avidentifiera individer. Platser och andra 
igenkännbara förhållanden har tagits bort eller ändrats. I kapitel 8 har 
pojkarna tilldelats fingerade namn av dessa skäl. Domar med respektive 
utan yttranden sorterades på följande sätt.  

Fall 1-70 är misshandelsfall med både yttranden och domar.  
Fall 71-76 är misshandelsdomar där inget yttrande begärts från eller 

lämnats av socialtjänsten. Dessa fall redovisas inte.  
Fall 77-110 är grova misshandelsfall med yttrande och dom. När fal-

len redovisas i texten innebär skrivningen (33/98) att det är fall nr. 33 
från år 1998 eller (70/00) innebär fall nr. 70 från år 2000 osv.  
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Textanalys och kategorisering av yttranden  

I kapitel 7 undersöks innehållet i yttrandena, så som de faktiskt är ut-
formade, med en samhällsvetenskaplig textanalysisk ansats (Bergström 
och Boréus 2000). Kapitel 7 kan på detta sätt beskrivas som en grov 
översiktlig strukturering av materialet, efter de frågeställningar som 
angavs i inledningskapitlet och som rör yttrandena. Det handlar således 
om att ingående undersöka och sammanställa vad socialtjänsten i 
praktiken yttrar sig om och hur pojkarna kommer till tals i viktiga 
frågor som rör deras sociala situation. Först avser jag att ge allmänna 
bakgrundsinformationer om pojkarna i den utsträckning det faktiskt 
framgår av yttrandena, som socioekonomiska förhållanden, invandrar-
bakgrund, om de är kända av socialtjänsten sedan tidigare etcetera. 
Många uppgifter är dock osäkra i dessa avseenden. När jag kategoriserat 
pojkarnas sociala situation utifrån att de har problem, så har jag försökt 
att använda mer sammanfattande beteckningar på olika problem-
beskrivningar i yttrandena. Till exempel använder jag beteckningen 
personliga problem, skol- eller sysselsättningsproblem och liknande, 
med stöd av hur socialtjänsten beskriver den unge. Det är således mina 
beteckningar på vad jag har uppfattat är socialtjänstens beskrivna 
problem som används. Här studeras om och på vilket sätt den unge 
kommer till tals, vad han kommer till tals om, liksom om och hur hans 
föräldrar kommer till tals, och om insatserna ges som ett frivilligt 
bistånd eller med stöd av tvång och hur detta framgår i yttrandena. Här 
beskrivs också översiktligt vilka huvudsakliga insatser socialtjänsten 
föreslår, insatsernas innehåll och hur de motiveras. Jag har gjort vissa 
kategoriseringar för att försöka skapa överblick när det gäller social-
tjänstens yttranden. Ibland har det inte varit inte möjligt att skapa tydliga 
och helt avgränsade kategorier på grund av yttrandenas brister. Det har 
varit mycket problematiskt ifråga om hur sådana yttranden kan tolkas.  

En avvägning måste därför göras utifrån värdet av att kategorisera i 
förhållande till vad man vill uppnå (Widerberg 2002, s. 150 f). Jag har 
därför avstått från alltför många kategorier med få fall i varje kategori 
(a.a.). Av det skälet koncentrerat jag mig på huvuddragen i yttrandena. 
De huvudsakliga kategorier som används och som varit möjliga att 
skapa av yttrandena, är om det är barnet eller brottet som står i fokus för 
socialtjänstens yttrande samt om socialtjänsten i och med yttrandet 
avslutar yttrandet utan att ingripa vilket kallas !vslutan4e /ttran4en, eller 
om socialtjänsten i yttrandet uttalar att man avser att ingripa, vilket 
kallas interveneran4e /ttran4enG Dessa kategorier är tydliga. I vissa fall ger 



Ea8itel I 

 50

dock socialtjänsten uttryck för en hållning som inte är klart angiven. 
Dessa kallas då avvaktan4e /ttran4en.  

I detta skede har jag varken värderat eller analyserat kategorierna 
utan benämner vad socialtjänsten ”gör” och visar att det kan vara olika 
fokus inom dessa kategorier i fråga om vad socialtjänsten gör. Inne-
hållet i kategorierna analyseras med en diskursiv ansats i kapitel 8. Ytt-
randena är oftast, som tidigare sagts, tillräckligt informativa för att det 
skall kunna avgöras vad som står i fokus för socialtjänstens beslut om 
att inte vidta åtgärder eller att vidta åtgärder. Beskrivningen av yttran-
dena i kapitel 7 ger en översiktlig men fragmentarisk bild.  

Fördjupad analys av socialtjänstens yttranden  

I kapitel 8 fördjupas analysen av socialtjänstens yttranden utifrån 
diskursanalytiska utgångspunkter. För enkelhets skull talar jag i 
fortsättningen om detta i termer av diskursanalys. Diskursanalys be-
skrivs vanligen som både en teori och metodansats (Winter Jørgensen 
och Phillips 2000). De teoretiska perspektiven beskrivs i kapitel 5. Det 
är, som tidigare sagts, ett mycket avgränsat område som studeras genom 
diskursanalysen. Min ansats är på så sätt mindre anspråksfull än vad 
som annars är brukligt i mer traditionella diskursanalyser.  

Diskursanalys brukar beskrivas som anal/s av utsa,or eller s8r>kli,a utL
tr/ck R tala4e eller skrivna L i en s8ecifik konte:t (Bergström och Boréus 20000, 
Fairclough 1992, Winter Jørgensen och Philipps 2000). Social- och 
strafflagstiftningen betraktas här teoretiskt som två skilda kommunika-
tiva system i betydelsen diskurserS (King och Piper 1995, Peczenik 
1995). Dessa diskurser baseras på skilda principer och värden. I denna 
diskursiva mening finns en konkurrens om innehållet i socialtjänstens 
yttrande. Socialtjänstens yttranden utgör på så sätt en uppsättning ut-
sagor i en specifik kontext och betraktas här som  en genre. Med genre 
menas här ”en identifierbar textkategori som uppstått i ett historiskt 
sammanhang och för vilken råder vissa skrivna eller oskrivna regler för 
form och innehåll” (Bergström och Boréus 2000, s. 17). 

 Socialtjänstens yttrande kan i detta avseende beskrivas som en 
dualistisk genre som det råder diskursiv konkurrens om, på grund av 
dess, teoretiskt sett, olika ”produktionsförhållanden”. Man kan 
                                                     
S
  Detta är en modifiering av King och Pipers teoretiska definition av diskurser. De talar istället 

om ”the legal discourse” och ”welfare discourse”. Jag utvecklar denna ansats i kapitel 5. 
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beskriva det som att yttrandet förväntas produceras inom en ”behovs-
diskurs” men yttrandet förväntas bli läst utifrån en ”brottsdiskurs”. I en 
mening kan socialtjänsten behöva förhålla sig till dessa olika diskurser, 
när yttrandet skrivs. I diskursanalysen av socialtjänstens yttranden har 
jag använt analysmodellen 8roblem – orsak – lösnin, (Bergström och Boréus 
2000, s. 244, Mörkenstam 1999, s. 57). Enligt Mörkenstam kan en sådan 
analysmodell klargöra hur föreställningar om olika sociala fenomen 
legitimerar vissa typer av handlingar (a. Mörkenstam). Analysmodellen 
har här kompletterats med begreppen motiv och/eller s/fteC med anled-
ning av att dessa begrepp kan anses vara relaterade till de skilda diskur-
siva utgångspunkterna för social- respektive straffrättens olika åtgärder. 
Analysmodellen antas därmed kunna avspegla vad socialtjänsten uppfat-
tar som problem, (eller avsaknaden av),  dess eventuella orsaker och 
vilka lösningar som föreslås, hur dessa motiveras och vad de syftar till.  

Genom diskursanalysen avser jag således att klarlägga vad social-
tjänsten ”gör” genom att i diskursiv mening tolka innehållet i de speci-
fika utsagorna, det vill säga yttrandenas innehåll. Eftersom jag avser att 
tolka genom att ur texten utvinna en specifik mening (Bergström och 
Boréus 2000, s. 24) har jag sett det som viktigt att använda mig av klar-
görande citat från yttrandena för att visa vad som ligger till grund för 
mina tolkningar. Man kan vid texttolkning urskilja olika 
tolkningsstrategier och det som avses här är således en strategi som 
relaterar texten till diskursernas centrala element. Att på detta sätt 
rekonstruera informationen i yttrandena innebär samtidigt att informa-
tionen omtolkas och får sin betydelse som en del i ett större samman-
hang, vilket vissa anser vara den vanliga strategin i diskursanalys 
(Bergström och Boréus 2000, s 29).  

Analysmodellen ger på detta sätt en mer systematiserad helhetsbild, 
än de fragmentariska beskrivningarna av yttrandena i kapitel 7.  

Urval och genomförande 

Kvalitativa urval kan göras på olika sätt. Vissa forskare menar att man 
som kvalitativ forskare bör sträva efter att nå fram till kunskap som 
kan sägas vara strategisk, och som har en mer generell räckvidd utan 
anspråk på generaliserbarhet i statistisk mening (Cicourel 1995, 
Svedberg 1994, se även Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud 
2003, särskilt kap. 9). Med strategiskt avses här att urvalet också kan 
betraktas som teoretiskt styrt. Denna hållning har influerat min urvals-
strategi och en viktig poäng är att jag avser att avspegla grundläggande 
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mönster i utsagorna i socialtjänstens yttranden. Som tidigare sagts finns 
betydande osäkerhet i vissa aspekter av materialet och en analys kan 
inte göras mer omfattande än materialet medger. Jag har därför försökt 
att välja yttranden från den samlade ”populationen” av yttranden ur 
båda brottskategorierna, där yttrandena har bedömts vara analyserbara 
utifrån de centrala aspekter som jag avsett att undersöka djupare. 
Yttrandena innehåller tillräcklig information för att medge en mer in-
gående analys i förhållande till det jag vill veta. I diskursteoretisk me-
ning brukar social förändring vara ett huvudintresse (Fairclough 1992). 
Jag tolkar de förändringar som genomfördes med 1999 års påföljds-
reform, som en viktig milstolpe för en delvis ny utveckling av social-
tjänstens roll i straffprocessen. För första gången bestäms explicit att 
straffvärdet skall ha en central funktion, för att domstolen skall kunna 
överlämna unga lagöverträdare till vård. Mitt huvudsakliga intresse är 
att beskriva och analysera de mest grundläggande mönstren i social-
tjänstens yttranden i förhållande till denna förändring. Som framgår 
framförs ökade krav från olika aktörer, att innehållet i socialtjänstens 
yttrande, efter år 1999, utformas enligt straffrättens synsätt på 
förhållandet mellan brott och straff (BRÅ 2002a, SOU 2004:122). Detta 
motiverar, enligt min uppfattning, ett strategiskt urval från >r IQQQ för 
en mer ingående analysG Genom detta urval har jag bedömt att jag dess-
utom, i mer systematisk mening, får med de centrala dragen från 
yttrandena från både år 1998 och år 2000. En viktig princip i lagen är 
att lika fall behandlas lika. Jag har därför bedömt att analysmodellen 
bör kunna avspegla hur socialtjänsten förhåller sig till frågan om barnet 
eller brottet, när förhållandena är någorlunda likartade. Jag har därför 
försökt välja fall ur brottsgrupperna som är så lika som möjligt, för att 
kunna få mer enhetliga faktorer att jämföra med. Sex yttranden av dem 
som beskrevs i kapitel 7, tre misshandels- och tre grova misshandelsfall 
har valts för analysen. Dessa yttranden representerar, i strategisk me-
ning, det som jag tolkat som de centrala grundmönstren för hur social-
tjänsten förhåller sig till barnet och brottet år 2000.  

När urvalet genomförts sammanställdes informationen i ett enklare 
analysschema (Bergström och Boréus 2000, s. 50) där jag först utgått 
från de teman som studerades i kapitel 7; vem kommer till tals och om 
vad; hur problemet beskrivs och balansen mellan brott och barnets 
behov, om insatserna beskrivs som frivilliga eller om den unge 
och/eller föräldrarna inte vill ha hjälp; vad socialtjänstens bedömning 
grundas på och slutligen socialtjänstens vårdplan och syftet med vården 
i de fall socialtjänsten vidtar åtgärder. Efter detta har jag dragit ut det 
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som jag tolkat som kärnan i det av socialtjänsten beskrivna problemet 
och dess eventuella orsaker, vilken lösning som föreslås, samt motivet 
och syftet med den.  

Domstolarnas domar  

I kapitel 9 beskrivs innehållet i domstolarnas domar med fokus på dom-
skälen. Ansatsen är textanalytisk (Bergström och Boréus 2000) ur ett 
juridiskt och organisationsteoretiskt perspektiv.  Jag avser att beskriva 
domarna i sådana avseenden som kan sättas in i en nyinstitutionell 
organisationsteoretisk ram i kapitel 10.  

I kapitel 9 visas hur domstolen värderar brotten misshandel och 
grov misshandel, hur den unges skuld bedöms och vilket eller vilka 
brott han döms för. Tingsrättsdomarna visar också hur domstolen 
värderat brottets allvar och vilken betydelse socialtjänstens yttrande har 
för domstolen vid påföljdsvalet. Bevisfrågor och brott som den unge 
åtalats för men inte dömts för eller frågor om skadestånd etcetera ligger 
dock utanför studiens intresse och behandlas inte här. I kapitlet visas 
översiktligt hur många brott de unga dömts för. Domstolarnas domar 
produceras med utgångspunkt från lagarnas materiella innehåll. Det 
innebär att lagen och den straffrättsliga processen bestämmer ramarna 
för vad domstolen kan uttala sig om (Strömholm 1996, s. 254 ff.). 
Domarnas domskäl utgör på så sätt ett rättfärdigande av det resultat 
som domstolen kommit fram till och ger uttryck för vad domstolen 
anser vara acceptabla argument för sitt ställningstagande (Strömholm 
1996, s. 406). Lagstiftaren menar att domstolens motiv och argument 
bör utformas på så sätt, att det tydligt framgår hur domstolen motive-
rar sina ställningstaganden och vilka olika faktorer som domstolen har 
beaktat (prop. 1987/88:120, s. 41).  

Domstolarnas domar beskrivs utifrån deras omfattning, struktur 
och innehåll. Hur domstolen bedömer misshandel och grov misshandel 
beskrivs. Detta klargör brottskategoriernas innehåll i juridisk mening. 
Domarna undersöks också i förhållande till om och hur domstolen 
beaktar och värderar socialtjänstens yttranden och om det finns andra 
faktorer som beaktas som kan ha teoretisk betydelse. Domskälen av-
speglar därför såväl yttrandets betydelse i dessa avseenden, som hur det 
straffrättsliga rättssystemet värderar socialtjänstens roll när unga döms 
för misshandelsbrott.  
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Analys av förhållandet mellan socialtjänstens 
yttranden och domstolarnas domar  

I kapitel 10 har jag valt en nyinstitutionell organisationsanalytisk an-
sats. För att sortera materialet och skapa en överblick av förhållandet 
mellan kategorierna av yttranden och domstolarnas domar skapade jag 
en typ av matris (Widerberg 2002, s. 148 ff.).  

I matrisen registrerades samtliga fall utifrån följande data: pojkens 
ålder, invandrarbakgrund (när det var möjligt att ange), fallets nummer, 
om pojken beskrivs vara känd. Vidare skrev jag hela socialtjänstens 
bedömning, beslut och förslag till insatser, samt den kategori yttrandet 
tilldelats. Slutligen skrevs hela domstolens bedömning av brottet och 
hänvisning till yttrandet, påföljdsval och motiv samt den kategori som 
domarna delats in i. Samtliga dessa uppgifter har sedan legat till grund 
för hur jag delat in materialet i olika grupperingar, för att på så sätt 
systematisera förhållandet mellan olika kategorier av yttranden med 
kategorier av domar. I kapitel 10 har jag utgått från den matrisen. Här 
är mitt intresse inriktat på hur domstolen beaktar vad socialtjänsten 
”gör” i diskursiv mening. Det som studeras är inte om domstolarna 
dömer ”rätt” eller ”fel”, utan vad som i princip sker inom ramen för 
domstolarnas och socialtjänstens interaktion när barn begått brott. 
Detta undersöks med textanalys (Bergström och Boréus 2000) utifrån 
ett juridiskt (King och Piper 1995) och organisationsteoretiskt perspek-
tiv med följande, förenklade, analysmodell (Grape 2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatoriskt fält 
 

Verksamhetsdomän; åtgärder mot barns brott – 
konflikt eller konsensus 

 
Domstolen dömer,  
institutionell logik: 
 
Barnets behov  
 
Brottet  

Socialtjänstens strategi i 
yttrandet,  institutionell 
logik: 
Barnets behov  
 
Brottet 
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Som modellen illustrerar studeras här om det föreligger konsensus 
eller konflikt mellan socialtjänstens olika strategier och domstolarnas 
val av påföljder. Interaktionen mellan socialtjänstens yttranden och 
domstolarnas domar benämns här med samverkan inom ramen för en 
verksamhetsdomän (Grape 2006) inom ett organisatoriskt fält 
(DiMaggio och Powell 1991 a, b, Scott 2001).  

Lagen betraktas här som en social institution som präglas av olika 
intressen (Garland 1991, King och Piper 1995, Scott 2001), som ställer 
domstolarna inför motstridiga institutionella krav (Meyer och Rowan 
1991) vid beaktandet av socialtjänstens yttranden – detta utvecklas i 
kapitel 5. Man kan beskriva detta förhållande som en konflikt mellan å 
ena sidan välfärd utifrån barnets behov, även när de begått brott och å 
andra sidan rättvisa straff utifrån brottets allvar (King och Piper 1995). 
Här studeras hur olika utsagor och strategier i socialtjänstens yttranden, 
beaktas av domstolarna, och vad dessa strategier leder till för påföljd. 
Socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar har kategoriserats, i 
de fall yttrandet explicit har beaktats, utifrån begreppsparet konsensus 
och konflikt (a. Grape s. 55). Här används diskursbegreppet synonymt 
med institutionella logiker (Jacobsson 2006).  

Konflikt eller konsensus kan på detta sätt vara förankrat i olika 
institutionella logiker, vilka reglerar förhållandet mellan socialtjänstens 
strategi och domstolarnas beslut (a. Grape s. 55-56, Jacobsson 2006, 
s. 123-124 se även Friedland och Alford 1991).  

Jag benämner, i ett försök att vara tydlig, dessa logiker med en be-
hovsorienterad och en brott- och strafforienterad logik. Genom denna 
ansats försöker jag integrera analysen av diskursiva utsagor och strate-
gier i socialtjänstens yttranden med analysen av domstolarnas domar. 
Ramen för analysen är, som sagt, Grapes benämning verksamhets-
domän - att socialtjänsten och domstolarna skall nå gemensamma mål 
med olika medel (Grape 2006). Domstolarnas domar kategoriseras i 
förhållande till socialtjänstens yttranden på följande sätt:  

En kategori innebär att /ttran4et inte Dr kommenterat. Detta innebär att 
man inte kan veta om domstolen beaktat yttrandet, eftersom detta inte 
framgår av domen.  

En kategori kallas konsensusT i dessa fall har domstolen explicit kom-
menterat och accepterat socialtjänstens förslag.  

En kategori kallas konfliktT domstolen har då kommenterat yttrandet 
och finner uttryckligen att socialtjänstens insatser inte är tillräckligt 
ingripande. Det kan också innebära att yttrandet inte bedöms ge 
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tillräckligt med information för att domstolen skall kunna värdera in-
satserna. Vid konflikt följer inte domstolen yttrandets förslag.  

Jag har gjort ett urval av 15 fall, bestående av åtta misshandelsfall 
och sju grova misshandelsfall. Jag har valt dessa för att försöka ge en så 
samlad bild som möjligt av hur socialtjänstens yttrande beaktas i dom-
stolens dom och bidrar till valet av påföljd.  

Med de analytiska redskapen konsensus och konflikt försöker jag ge 
en relevant tolkningsram åt denna samverkan mellan två olika organisa-
tioner och klarlägga vilka institutionella logiker som används och vad 
det får  resultat för domstolarnas val av påföljd.  

Validitet och reliabilitet 

Det finns olika sätt att avgöra en studies validitet och reliabilitet. I 
grund och botten kan man säga att det handlar om huruvida man mäter 
det man avser att mäta och med vilken grad av precision (Bergström 
och Boréus 2000, Brante m. fl. 2003, Esaiasson m. fl. 2003, Merriam 
1994). Man använder ofta olika kriterier på validitet och reliabilitet 
inom kvantitativa och kvalitativa studier. I avhandlingen används enkla 
kvantitativa data för att ge en bakgrund till socialtjänstens och dom-
stolarnas samarbete i en mer övergripande kontext. Två sorters data 
används, offentlig och individuell lagföringsstatistik. Den offentliga 
lagföringsstatistiken visar vilka förändringar som sker i sätten att lag-
föra unga lagöverträdare över tid och att överlämnande till vård ökar 
som påföljd för brott. Den individuella lagföringsstatistiken visar 
brottsbelastningens påverkan på domstolarnas val av påföljder.  

Den senare typen av statistik har vissa inneboende brister, som till 
exempel vissa felkodningar och diskrepanser i förhållande till innehållet 
i domarna. Man bör därför vara försiktig med hur man tolkar 
lagföringsstatistiken. Dessa data ger dock en tydlig bild av hur på-
följderna används i förhållande till de ungas lagförda brott och brotts-
belastning. Misshandelsbrott är emellertid en brottskategori som har en 
stor spännvidd. Lagföringsstatistiken säger därför inte tillräckligt om 
den lagförda brottslighetens specifika allvar. Givet dessa reservationer 
betraktar jag lagföringsstatistiken som relativt tillförlitlig.  

Det huvudsakliga materialet är kvalitativt och utgörs av dom-
stolarnas domar och socialtjänstens yttranden. Validiteten och 
reliabiliteten i analysen och tolkningen av yttranden och domar måste 
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bedömas utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bergström och 
Boréus 2000) med beaktande av de brister som jag pekat på i materialet.  

I analysen av socialtjänstens yttranden visas centrala grundmönster 
som utgått från hur socialtjänsten framställer problem, orsak och lös-
ning och med vilka motiv och syften lösningarna sker.  

Det som studerats är således vad som beskrivs i yttrandena och vad 
det leder till och därmed vad som sker i samarbetet mellan social-
tjänsten och domstolarna. Det är hur den explicita argumentationen i 
texten är konstruerad, som studeras. På så sätt studeras vilka t/8er av 
beskrivna 8roblem eller an4ra förh>llan4en som socialt<Dnstens >t,Dr4er riktar sig 
mot, hur det motiveras och vad s/ftet är med insatserna. Detta ligger till 
grund för de kategorier som används: barnet eller brottet, samt om 
socialtjänsten avslutar yttrandet med eller utan interventioner eller om 
man är avvaktande. Yttrandena analyseras tillsammans med dom-
stolarnas domar inom en organisationsteoretisk ram utifrån grund-
frågan, hur 4omstolarna 4ömer i förh>llan4e till hur 4e beaktat /ttran4et. Genom 
belysande citat från yttranden och domar, tydliggörs hur mina analyser 
och tolkningar skett och andra bör kunna avgöra rimligheten i resultat 
och slutsatser (Bergström och Boréus 2000, s.35, Merriam 1994, s. 177).  

Om detta sedan är bra eller dåligt i ”verkligheten” ’är en empirisk 
fråga som inte kan besvaras med detta material. Jag bedömer att det 
som har studerats tydligt visar komplexiteten i de villkor som reglerar 
samarbetet mellan myndigheterna och utfallet av detta samarbete. I så 
motto bedömer jag att studien uppfyller rimliga krav på validitet och 
reliabilitet.  

Representativitet och generaliserbarhet 

Avhandlingens resultat är av flera skäl inte generaliserbara i kvantitativ 
mening. Studien har avgränsats till Stockholms län. Studien omfattar en 
speciell brottskategori, åldersgrupp och kön vilket naturligtvis begrän-
sar studiens generaliserbarhet. Det finns sannolikt också andra faktorer 
än de som här studerats och som kan påverka både vad socialtjänsten 
och domstolarna gör och som man måste använda andra metoder för 
att undersöka. Kvalitativt inriktade forskare brukar inte vara intresse-
rade av generaliserbarheten på samma sätt som i kvantitativa studier 
(Merriam 1994). Denna hållning har diskuterats av olika forskare 
(Cicourel 1995, Svedberg 1994). Även i kvalitativa studier kan ambitio-
nen vara att studera fenomen som är av en mer generell karaktär utan 
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att sträva efter statistisk generaliserbarhet (Cicourel 1995, Svedberg 
1994). Jag delar den ståndpunkten. När det gäller urvalen av materialet 
har jag försökt att i det första steget inte låta mig påverkas subjektivt 
eller styras av omedvetna val. Det första urvalet av yttranden och do-
mar har, med hjälp av en statistiker, skett slumpmässigt ur en större 
population i avsikt att åtminstone reducera systematiska brister som 
kan ha betydelse för avhandlingens resultat och slutsatser (Bryman och 
Cramer 2001, Esaiasson m. fl. 2003). Urvalet av sex yttranden för 
diskursanalysen motiveras av att jag närmare avsett att studera föränd-
ringar i socialtjänstens yttranden mellan undersökningsåren. Dessa för-
ändringar har jag sett som viktiga att lyfta fram och tydliggöra. Urvalet 
av dessa sex yttranden är strategiskt och teoristyrt (Cicourel 1995, 
Esaiasson m. fl. 2003, Svedberg 1994). I den meningen är urvalet teore-
tiskt representativt för det kvalitativa material som här har studerats. I 
mitt urval av socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar, har jag 
försökt fullfölja analysen av vad socialtjänsten gör och i vilken mån 
socialtjänstens olika fokus och strategier har betydelse för domstolarnas 
domar. Jag valde därför ut 15 domar som tillsammans med socialtjänstens 
yttranden visar hur de centrala linjerna i deras samverkan ser ut och vad 
detta får för betydelse för de unga genom domstolens val av påföljder.  

I den meningen är resultaten representativa för det som sker i 
Stockholms län de studerade åren och för den undersökningsgrupp som 
valts. Det kan naturligtvis ha skett förändringar sedan studien 
genomfördes. 
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KAPITEL 3  
TIDIGARE FORSKNING  

 
Var och en som ger sig in på det område som här avhandlas kan snabbt 
konstatera att forskningsfältet är mycket omfattande och innefattar 
juridik, kriminologi, psykologi, socialpedagogik, sociologi och rätts-
sociologi, för att nämna de huvudsakliga disciplinerna. Det är också 
slående hur forskare från olika vetenskapliga traditioner har kunnat 
visa hur komplex frågan om samhällets åtgärder mot barn som begått 
brott är.  

Att studera socialtjänstens roll i dessa sammanhang är dessutom näst 
intill omöjligt, utan att på olika sätt komma i kontakt med och be-
skriva den så kallade behandlingstanken och dess roll i både rätts- och 
välfärdsstaten. Här skall jag endast kort kommentera vad behandlings-
tanken innebär och kärnan i kritiken mot den. Lite förenklat bygger 
behandlingstanken på en ideologi som innebär att människor som be-
gått brott inte i första hand skall straffas, utan behandlas. Lagöverträda-
ren skall genom behandlingen förändras till att bli en mer fungerande 
och samhällsnyttig individ, som inte begår brott. Forskning om be-
handlingstanken är i sig omfattande. Det finns olika uppfattningar om 
huruvida behandling är en fungerande väg för att åtgärda ungas brott 
eller inte, och detta är vanligen kopplat till hur påföljdssystemet 
legitimeras inom både vetenskapen och det politiska beslutsfattandet.  

En vanlig uppfattning om behandlingstankens förlorade legitimitet 
har hänförts till bristande behandlingsresultat (Garland 2001, Hollin 
1999, Lipsey 1999). En annan invändning är att behandling som straff 
eller påföljd inte är tillräckligt rättssäkert, på grund av att beviskraven 
är lägre ställda när samhällets åtgärder anses ligga i den dömdes intresse, 
än när de skall straffas för brott (Feld 1998). Vidare har de obestämda 
tider behandling innebär kritiserats på liknande grunder. Unga har fått 
en längre tids behandling för sina brott, än vad som av rättviseskäl 
kunde motiveras utifrån brottets allvar (SOU 1993:35). Av olika skäl 
har motiven för att ersätta straff med behandling för brottslingar ifråga-
satts, vilket senare banat väg för idéerna om ”just desert” (Garland 2001).  

I direkt form kan detta översättas till ”rättvis efterrätt” vilket 
implicerar iden om rättvisa straff utifrån brottets allvar (Garland 2001, 
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Jareborg och oila 2000, Lipsey 1999, Nelson 1990, SOU 1993:35, Tham 
1995). Jag genomförde därför hösten 2002 en litteratursökning av ab-
stracts från internationella metaanalytiska studier eller reviews om så-
dana, i syfte att översiktligt studera rönen om fungerande behandlings-
metoder för unga lagöverträdare6. Jag vill här endast inledningsvis peka 
på att i den internationella forskningen idag uppfattas vissa behand-
lingsmetoder som lovande och antyder en viss behandlingsoptimism. 
Men forskningen visar också att detta är långt ifrån säker kunskap. 
Vissa svenska antologier, forskningsrapporter och forskningsöversikter 
ger också olika stöd för denna uppfattning (Armelius m. fl. 1996, 
Andreassen 2003, Lagerberg och Sundelin 2000, Vinnerljung, Sallnäs, 
Kyhle Westermark 2001, se även Hollin 1999, Lipsey 1999, Tarolla, 
m. fl. 2002 för internationella referenser7).  

En annan fråga är om socialtjänstens yttrande är att betrakta som en 
traditionell barnavårdsutredning eller om det är något annat8. Till 
exempel är forskningen om sociala barnavårdsutredningar mycket om-
fattande, kanske med störst omfattning utomlands (Sundell och 
Egelund 2001). Vid en närmare betraktelse kan man dock konstatera att 
det mesta av den forskning som refereras, handlar om traditionella 
barnavårdsutredningar avseende kategorin barn som far illa (Sundell 
och Egelund anför över 450 forskningsreferenser i sin kunskapsöversikt 
från 2001). Barn som begått brott tycks - åtminstone inte självklart - 
passa in  den kategorin och forskning om socialtjänstens yttranden i 
straffprocessen är till stor del ett eftersatt område. Socialtjänstens ytt-
rande kan både betraktas som en del av en social utredning och som en 
självständig social utredning.  

Här skall inledningsvis kort antydas vad forskningen idag anser vara 
relativ säker kunskap om barnavårdsutredningar. Till exempel finner 

                                                     
V
  I denna undersökning användes sökorden juvenile delinquency, treatment och metaanalysis i 

Criminal justice abstracts, Psychinfo, Sociological abstracts samt Social services abstracts. 
Dessa sökord begränsade urvalet till ett mer hanterbart antal studier. Enbart sökorden juve-
nile delinquents och treatment ger femsiffriga träffar. I undersökningen studerades abstracts 
från ett drygt 40-tal olika metaanalyser eller reviews som rörde sådana. Resultaten låg i linje 
med vad Andreassen (2003) senare visat, som genomfört en mer omfattande studie av forsk-
ningsläget för behandling av unga som begått brott. Hollin (1999) Lipsey (1999) ger en god 
översiktlig bild av var forskningsläget befann sig hösten 2002. 

P
  Se även www.campbellcollaboration.org/ 

W
  Socialstyrelsen, som vanligen utfärdar Allmänna råd för handläggningen av ärenden inom 

socialtjänsten, har inte utfärdat några sådana när det gäller socialtjänstens yttrande i straff-
processen.  
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Sundell och Egelund att definitionen av vad som avses med barn som 
far illa, är avhängig både moral, kultur och tid. De finner också oenig-
het bland socialarbetare, om vilka barn som far illa. Många barn som 
aktualiseras för utredning kommer från fattiga familjer och lever under 
utsatta förhållanden. Barn som berörs av sådana utredningar, blir inte 
alltid delaktiga i utredningen på så sätt som det förutsätts i FN: s Barn-
konvention och i svensk lag. Enligt författarna kännetecknas också 
själva riskbedömningen av centrala problem som rör förmågan att ställa 
rätt prognos. Uppskattningsvis blir vart femte barn som utreds 
återaktualiserat inom ett år för en ny utredning (Sundell och Egelund 
2001, s. 166-167).  

Mer osäker eller obefintlig kunskap rör till exempel frågor om vilka 
faktorer som rör beslutsfattande och så kallade riskbedömningar. Det 
saknas också kunskap om hur socialpolitikens och olika organisations-
formers utformning påverkar barnavårdsutredandet. Vidare saknas 
kunskap om vad som kännetecknar bra barnavårdsutredningar och 
varför vissa barn återaktualiseras för nya utredningar (Sundell och 
Egelund 2001, s. 167-168).  

Forskningsfältets omfattning har krävt en hård avgränsning. Därför 
kommer inte frågan om behandlingseffekter att behandlas i den fort-
satta framställningen. Denna i sig intressanta och viktiga fråga ligger 
utanför avhandlingens egentliga syfte och frågeställningar9. Detsamma 
gäller i princip forskning om traditionella barnavårdsutredningar. Jag 
kommer dock i anslutning till den forskning som här refereras, också 
peka på andra socialvetenskapliga studier som studerat angränsande 
frågor som här behandlas. Min avsikt är att här försöka ge en partiell 
kunskapsbas när det gäller socialtjänstens roll i straffrättsliga samman-
hang. Litteraturen har valts med utgångspunkt från att den mer ingående 
behandlar frågor som kan knytas till socialtjänstens arbete med unga 
lagöverträdare, och/eller straff, vård och behandling när det gäller unga 
pojkar. En del studier ligger lite utanför dessa frågor men har relevans 
av andra skäl då de behandlat centrala frågeställningar för avhandlingen.  

Jag har försökt att göra någorlunda kärnfulla sammanfattningar av 
studier som på olika sätt har befruktat mitt forskningsproblem, mina 
                                                     
X  Jag har också delvis separerat mig från det traditionella och omfattande barnavårdsfältet 

liksom forskning som rör flickor, brott och samhällets reaktioner. Här kan nämnas några 
svenska studier som fokuserat på flickor och brott som Andersson (1996), Lander m. fl. 
(2003) samt BRÅ 1999. Internationella referenser är till exempel Chesney-Lind (1999), 
Chesney-Lind och Pasko (2004).  
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frågeställningar, tolkningar och analyser. Jag kommer i detta kapitel att 
redogöra för såväl svensk socialvetenskaplig, rättsvetenskaplig och 
kriminologisk forskning som internationell forskning inom dessa be-
rörda discipliner10. Det bör redan här påpekas att terminologin i Sverige 
och internationell inte alltid betyder samma saker. Detta är något som 
komplicerar jämförelser och manar till försiktighet med slutsatserna. 
Slutligen redogörs för kunskapsläget om socialtjänstens yttranden mer 
specifikt. Att placera in olika studier under bestämda rubriker har jag 
emellertid uppfattat som väl kategoriskt. Gränserna mellan olika stu-
dier är naturligtvis inte heller alltid så statiska som de här kan framstå. 
Jag har disponerat kapitlet genom att först beskriva historiskt inriktad 
forskning och därefter nutida forskning.  

Historiskt inriktad forskning 
En forskare som ägnat stor uppmärksamhet åt de frågor som avhand-
lingen studerar och som rör diskurser, makt och vetande och statliga 
straffteknologier är Foucault (y1971z 1993 y1974z, 1998, 1976, 1980 a). 
Foucaults forskning rör inte specifikt barn utan de statliga systemens 
och diskursers utveckling. Här kan framförallt nämnas Yvervaknin, och 
straff som har varit en viktig influens för mig. I detta arbete visar 
författaren hur staten sedan lång tid inlemmat andra discipliner och 
professioner, som till exempel socialarbetare, i straffandets teknologi. 
Enligt Foucault har inlemmandet av andra professioner inom det straff-
rättsliga systemet, inte skett för att kvalificera dessa i juridisk mening. 
Istället menar Foucault att syftet är att framställa straffandet som något 
gott och bättre och i den dömdes eget intresse; att behandla, förbättra 
och korrigera den dömde till en bättre människa. Foucault utgår i sin 
analys bland annat från Benthams övervakningsmodell, kallad Panopti-
kon, och visar hur övervakningsteknologin används på ett mycket 
systematiskt sätt (Foucault y1974z 1998). Foucaults teoretiska perspek-
tiv, analyser och slutsatser har varit vägledande för många efterföljande 
forskare men också kritiker av densamme.  

En tidig ideologikritisk studie som behandlat frågan om de 
ursprungliga idéerna till hur det amerikanska samhällets åtgärder mot 

                                                     
FQ  Sökningar har genomförts i bibliotekstjänsten Libris samt Stockholms universitets elektro-

niska databaser. Jag har också haft stor nytta av andra forskares litteraturhänvisningar.  
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utsatta barn och unga i allmänhet och ungdomsbrottsligheten i synner-
het växte fram i slutet av 1800-talets USA har genomförts av Platt 
(1977). Utgångspunkten för Platts studie, som är skriven inom den 
etno-metodologiska traditionen, av den amerikanska så kallade barn-
räddar-rörelsens (The Child Savers) framväxt, är att visa hur sociala 
reformer när det gällde ungdomskriminalitet var relaterade till refor-
mer inom straffrätten. Författaren visar hur olika samhällsmotiv, klass-
intressen och ambitioner samspelade. De barn-räddande organisatio-
nerna skapade metoder som etablerade ett kommunalt maskineri för att 
reglera åtgärder mot brott. Distinktionen mellan idealiserade mål och 
genomdrivna förhållanden innebar i princip vad författaren kallar ett 
moraliskt korståg. Platt menar att den rörelse som av andra beskrivits 
som  grundad i humanism, att rädda barn från olyckliga uppväxtför-
hållanden, i själva verket medverkade till att skapa ett straffsystem som 
gick ut på att kontrollera och straffa unga lagöverträdare. I studien visas 
också att brott inte är något specifikt i sig utan en handling som av sam-
hället definieras som en avvikelse från det normala som ger legitimitet 
för olika myndigheter att intervenera i enskildas liv. Själva stämplingen 
av handlingen som ett brott, fick på detta sätt en central betydelse för 
hur samhället kom att hantera den unge. Studien har också undertiteln 
”Uppfinnandet av ungdomsbrottsligheten (min översättning)” (Platt 
y1969z 1977).  

En av de svenska jurister som tidigt uppmärksammade de juridiska 
problemen inom området är Bramstång11 (1964). Bramstång har med 
traditionell juridisk rättsdogmatisk metod beskrivit och analyserat 
förutsättningarna för barnavårdsnämndens ingripanden mot asociala 
barn och unga och barnavårdsnämndernas samarbete med det straff-
rättsliga systemet. Den rättsdogmatiska delen av studien täcker perio-
den från 1902 års första uppfostringslagar fram till 1960 års barna-
vårdslag. Författaren genomför även en historiskt inriktad ideologiana-
lys, då han menar att lagstiftningen måste sättas under ideologisk belys-
ning för att man skall förstå tolkningsproblemen med barnavårdslagarna. 
Arbetet kan betraktas som en klassiker. Resultaten visar att barnavårds-
myndigheterna tillämpade barnavårdslagstiftningen extensivt, det vill 
säga man vidgade utrymmet för lagens tillämpning utanför dess 
egentliga område, i syfte att unga lagöverträdare skulle slippa ifrån åtal 
och/eller straffrättsliga påföljder till förmån för sociala interventioner. 
                                                     
FF

  Det finns ett flertal jurister som diskuterat detta problem ännu tidigare och som beskrivits 
utförligt av både Bramstång och Kumlien (1997). Se den sistnämnde s. 9-19 för en översikt.  
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Dessa interventioner kunde dock i likhet med straffsystemet innehålla 
repressiva inslag. Resultaten visar att barnavårdsmyndigheternas 
agerande fick stor betydelse för åklagarnas och domstolarnas beslut. 
Resultaten var dock inte entydiga, utan visade både på konsensus och 
konflikt mellan barnavårdsnämndens yttranden och förslag och dom-
stolarnas val av påföljder. Utöver de egentliga rekvisit för barnavårds-
myndigheternas tvångsingripanden som uttrycktes i lagen, menar för-
fattaren att det också fanns så kallade dolda rekvisit, som innebar en 
presumtion om att de metoder som barnavården tillämpade förväntades 
ha en automatiskt positiv och önskad effekt för den unges utveckling 
(Bramstång 1964, s. 100-101). Bramstång menar att denna presumerade 
relation mellan konstaterat vårdbehov och positiv effekt kan ifråga-
sättas. Författaren argumenterar för att det borde införas ett särskilt 
mottaglighetsrekvisit. Det innebär att den vård som skall ges motsvaras 
både av vad den unge behöver och är mottaglig för. Enligt Bramstång 
skall detta bedömas vid beslut om samhällets insatser som går emot den 
unges vilja. En viktig slutsats är att närheten mellan det straffrättsliga 
systemets åtgärder och barnavårdsmyndigheternas åtgärder, suddar ut 
gränserna mellan straffsystemet och den sociala barnavården. Av det 
skälet, menar författaren, borde legalitetsprincipen12 införas även i 
socialrätten (Bramstång 1964).  

Bramstång pekar också i senare arbeten på den förmodade intresse-
gemenskapen som antas föreligga mellan den unges behov och sam-
hällets behov av att ingripa mot brott och andra sociala problem. 
Denna så kallade förmånsaspekt, förankrad i naturrättsliga föreställ-
ningar, går enligt Bramstång som en röd tråd genom sociallagstiftning-
ens historia (Bramstång 1985). Han menar att trots att samhällsskydds-
aspekten utmönstrats ur tvångslagstiftningen genom socialtjänst-
reformen 1980, finns ändå samhällsskyddet kvar genom brottsrekvisitet 
som grund för tvångsvård. Genom detta, menar Bramstång, att sam-
hällsskyddet framträder med full kraft (a.a. s. 194).  

En annan forskare som tidigt tagit sig an frågan om behandling som 
straff är Börjeson (1966). Börjeson har studerat prognosen för unga 
lagöverträdare efter olika slag av behandlingsinriktade påföljder i straff-
lagen - före brottsbalkens införande 1965. Författaren åskådliggör det 

                                                     
FI

  Legalitetsprincipen, eller legalitetsgrundsatsen är en av den klassiska straffrättens mest grund-
läggande skydd mot godtycke i strafflagtillämpningen. Satsen sammanfattas vanligen i de 
latinska maximerna nulla 8oena sine le,e samt nullum crimen sine le,e och innebär inget straff utan 
stöd av lag och inget brott utan stöd av lag.  
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problematiska med blandningen av straff och behandling (Börjeson 
1966). Börjeson utgår från strafflagstiftningens13 uttalade syften om att 
behandlande straff syftade till goda resultat. Han följer upp ungdomar 
som döms till olika behandlande påföljder. Resultaten visar att ju mer 
ingripande påföljderna var desto sämre effekt hade de. Börjeson visar 
att icke frihetsberövande påföljder hade en signifikant bättre effekt på 
återfallsrisken än frihetsberövande påföljder och vidare att tidsbestämda 
frihetsberövande påföljder hade en signifikant bättre effekt än tids-
obestämda frihetsberövande påföljder. Författaren menar att påföljds-
systemet ur individualpreventiv synpunkt därvid måste betraktas som 
ett experiment  med de unga lagöverträdarna och drar följande slutsats: 
om ett rationellt syfte med påföljdssystemet är att minska återfalls-
risken för unga lagöverträdare, torde resultat från forskningen få vara 
vägledande för utformningen av systemet.  

I Norden var Tove Stang Dahl den som först genomförde en djup-
gående rättssociologisk analys av varför och hur den första barnavårds-
lagstiftningen i världen kom till och vilka olika intressen som sam-
verkade och som möjliggjorde genomförandet av lagen (Dahl 1978). 
Avhandlingen disponeras runt ett schema med utgångspunkt från 
barnevernet som en ideologi som producerades ute i Europa, och som 
syftade till att åtgärda de sociala konsekvenserna av industrialiseringen 
framväxt och expansion. Denna ideologi reproducerades i Norge 
genom strafflagkommissionen och accepterades därefter som en prak-
tisk åtgärd av både de professionella miljöerna och av politikerna. 
Analysmodellen utgörs av förhållandet mellan produktion och reproduk-
tion och acceptans av barnevernet som en ideologi. Dahl, som anknyter 
till forskare som Foucault och Platt, använder lagar och lagförarbeten, 
skol-, fängelse, och rättsvetenskapliga tidskrifter och samtidslitteratur 
för att studera varför och hur det norska barnevernet tillkom.  

Den norska barnavårdslagen beskrivs som ett resultat av influenser 
från den internationella debatten som sedan importerades till Norge. 
Det innebar skapandet av ett enhetligt skolsystem och en överföring av 
barn som begått brott från straffsystemet till barnavårdsmyndigheterna14. 
Framväxande professioner som jurister, lärare och vetenskapsmän kom 

                                                     
FJ

  Detta kom från år 1965 till uttryck i brottsbalken 1 kap. 7 u vilket senare utmönstrades 1989 
till förmån för straffvärdet (prop. 1987/88:120) 

FN
 Se också Lundström 1993 och Sundkvist 1994 för mer övergripande referenser om hur det 

svenska barnavårdsfältet utvecklats. 
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att förenas i gemensamma strategier. Till stora delar drevs dessa 
förändringar fram av ekonomisk, social, kulturell, vetenskaplig och 
teknisk utveckling. Den industriella utvecklingen, fattigdomen, de 
hårda och långa arbetsdagarna medförde att många barn drev runt på 
gatorna utan tillsyn av sina föräldrar. Detta uppfattades som ett hot 
mot den bestående ordningen. I detta sammanhang fick skolan en 
central roll genom att alla barn skulle inordnas i denna utbildnings-
form.  För de barn som inte passade in i denna ram och de som begick 
brott, skapades andra åtgärder för kontroll och disciplinering. I sam-
band med denna utveckling importerades behandlingstanken från 
kriminologin - den framväxande nya vetenskapen – som hävdade att 
straffets syfte inte skulle vara att straffa för brottet utan istället rehabi-
litera och förändra genom uppfostran. Barnavårdsmyndigheterna kom 
på detta sätt att tidigt knytas till det straffrättsliga systemet. Frågan om 
barns uppväxt och utveckling framställdes nu som hela samhällets 
ansvar och det fanns en påtaglig behandlingsoptimism; barns avvikande 
och asociala beteende och brottslighet kunde och skulle behandlas av 
samhället. Sociala problem som kunde hänföras till strukturella orsaker 
kom därigenom att åtgärdas individuellt. Författaren pekar på det 
komplicerade förhållandet mellan straffrätten och den sociala barna-
vården och hur straff och vård kan sägas ges likartade innehåll. Den lag 
som retoriskt beskrivits som en barnavårdslag tillämpades istället som 
ett samhällsskydd. En grundläggande orsak till detta var att starka ideo-
logiska och ekonomiska särintressen motverkade lagens ursprungliga 
syfte (Dahl 1978, se även Løkke 1990 för en beskrivning av en bak-
grund till den danska barnavårdslagen 1905 eller Lundström 1993 som 
sammanställt en sammanfattning av detta arbete).  

Här finns också författare i ämnet socialt arbete som studerat dessa 
frågor. Swärd (1993) visar hur sammanflätningen mellan straff och 
vård, genom åtgärder som fokuserade på de så kallade vanartade bar-
nen, är en historisk företeelse som lever kvar än idag. Swärd anknyter 
teoretiskt till bland andra Philippe Ariés, och Jacques Donzelot och uti-
från en analysmodell av Sunesson. Analysmodellen utgår från samhälls-
förhållandena, problembilderna och barnavårdspraktiken under tre 
perioder. Först studeras Swärd ligapojkarna och den lagstiftning som 
växte fram i det tidiga 1900-talet. Därefter studeras de unga lösdrivarna 
och barnavårdslagstiftningen under 1935-1940 och slutligen studeras 
raggarflickan och 1960 års barnavårdslag som då var för handen. Swärd 
visar i en  historiskt och sociologiskt inriktad analys med utgångspunkt 
från källmaterial bestående av barnavårdsakter, arkivmaterial samt 
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artiklar från sociala tidskrifter och referat från sociala barnavårds-
konferenser, hur sociala myndigheter och samhället i övrigt under 
1900-talet förhållit sig till och hanterat barn och ungdom som upp-
fattats som problematiska, det vill säga vanartade. Swärd diskuterar 
problem med materialet, som bland annat var vagt och inte sällan god-
tyckligt utformat. Han visar hur vanartsbegreppet varierat över tid och 
att myndigheterna fyller detta med olika innehåll. Han visar att barna-
vårdsmyndigheternas beskrivningar av de ungas problem, sammanföll 
med lagtextens uttrycksformer i den så kallade vanartslagen. Vanarts-
begreppet ersattes i den senare lagen med begreppet brottslig gärning 
och andra typer av mer preciserade asocialitetsyttringar (s. 175). Enligt 
författaren fick unga straffmyndiga mellan 15-20 år, en komplicerad 
ställning mellan straffsystemet och barnavårdens fostrande och behand-
lande system. Swärd menar att dessa skilde sig från andra grupper i sam-
hället genom att de både kunde bli utsatta från åtgärder från straff-
systemet samtidigt som de åtgärdades genom barnavårdssystemet. 
Swärd menar också att olika anklagelser som riktades mot ungdomarna 
på ett ”godtyckligt” sätt kunde kombineras och leda fram till en åtgärd 
som ansågs ”bäst för den unge” (cit. från s. 148, 209). Men samarbetet 
mellan barnavården och rättsväsendet kunde, som också Bramsång 
visat, också leda till det motsatta, att barnavårdens in-grepp medförde 
att de unga slapp åtal (s. 185). Enligt Swärd blev Donzelots begrepp 
”det sociala” ett begrepp som skapade ett område utanför lag och rätt 
och som gav samhället olika möjligheter till ingrepp utöver straff-
systemets sanktioner. Unga som dömdes av domstolarna kunde sam-
tidigt komma ifråga för barnavårdsmyndigheterna ingripanden. På så 
sätt kunde ungdomar, enligt Swärd ”dubbelbestraffas” och författaren 
undrar om det inte hade varit bättre om ungdomarna getts kortare straff, 
istället för att hanteras av det utvidgade kontrollsystem som barnavården 
innebar. Swärd menar att barnavårdsnämndens verksamhet befann sig i 
skärningspunkten mellan vård och straff  (Swärd 1993, cit. s. 209).  

Här finns skäl att lyfta fram Kumliens (1997) studie Uppfostran och 
straff. Han menar att dagens socialtjänst måste betraktas som mycket 
starkt förankrad i en tradition, där de rättshistoriska linjerna och dess 
kopplingar till straffrätten ännu gör sig påminda. Kumlien anknyter till 
såväl samhällsvetenskapliga forskare som Donzelot (1979) och 
Foucault, som till rättsforskare som Bramstång (1964) och Dahl (1978).  

Kumlien analyserar de bakomliggande idéerna till den första svenska 
barnavårdslagstiftningen – de så kallade uppfostringslagarna - 1902. 
Författaren menar att vår egen tids rättsliga dualism mellan straff och 
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vård historiskt härstammar från 1902 års lagstiftning om reaktioner 
mot ungdomsbrott, då det straffrättsliga institutet tvångsuppfostran 
infördes i lag. Detta medgav att straffet mot ungdomsbrottslingar an-
passades till den tilltalades behov av uppfostran och vård. Avhandling-
ens syfte beskrivs vara att dels precisera det kriminalpolitiska synsätt 
som kom till uttryck i samband med införandet av 1902 års tidsobe-
stämda vård för straffmyndiga ungdomsbrottslingar och dels att under-
söka den idé- och rättshistoriska bakgrunden till 1900-talets dualism 
ifråga om reaktioner mot ungdomsbrott.  

Författaren menar att den offentliga sociala barnavården och straff-
systemet är rättspolitiska tvillingar som kräver att de analyseras tillsam-
mans. En tidig uppfattning, och som framgår av ett flertal av Kumliens 
forskningsreferenser15, som utgjort en mycket viktig skiljelinje mellan 
straff och social tvångsvård, var att vården saknade den självständiga 
lidandeaspekten som fanns (och ännu finns, min anm.) i straffets syfte 
(Kumlien 1997, s. 9). Författaren studerar detta genom lagar och 
förarbeten, riksdagstryck samt doktrin. Vidare används  idé-, social-, 
och allmänhistoriska texter samt privata arkiv. Studien genomförs ut-
ifrån följande fyra hypoteser: 1) lagstiftningen var ett utslag av humani-
tet istället för repression, när det gällde samhällets ingripanden mot 
barn och unga som begått brott; 2) lagstiftningen innebar ett genom-
brott för den så kallade behandlingstanken och därmed ett avkall på 
den klassiska straffrättens principer; 3) lagstiftningen innebar att staten 
ökade interventionerna inom området social barnavård; att 4) lagstift-
ningen var ett utslag av internationalisering och utländskt inflytande på 
svensk rätt (Kumlien 1997, s. 22, 24-25).  

Resultaten från analysen visar att författaren inte tolkar lagstift-
ningen som ett utslag av ökad humanisering och minskat lidandet för 
ungdomsbrottslingar. Tvärtom ansågs att rättvisa frihetsberövanden 
och placering av unga i fängelse var för korta, för milda och inte 
tillräckligt kännbara som straff för att verka avskräckande.  

Resultaten ger endast delvis stöd för att lagstiftningen var ett genom-
brott för behandlingstanken. Istället fanns det i Sverige långt innan den 
så kallade sociologiska skolan och behandlingstanken en etablerad 
individualpreventiv uppfattning om att straffet skulle inriktas på gär-
ningsmannens viljeinriktning och att reaktionen skulle utmätas efter 
hans personlighet, sociala omständigheter och behov av uppfostran. 

                                                     
FS

  Se Kumlien (1997) s. 9-19. 
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Författaren pekar här på ett tvåspårigt system som innebar att unga 
eller farliga brottslingar efter straffet kunde sättas i långvarigt tvångs-
arbete för uppfostran respektive oskadliggörande. Genom 1902 års lag-
stiftning ställde sig staten i en ny position, genom att närmare reglera 
åtgärdsrekvisit och rättsföljder. Med statliga bidrag kunde staten också 
på ett nytt sätt styra förutsättningarna för myndigheternas ageranden. 
Den svenska lagstiftningens införande betraktas som ett utslag av påverkan 
från den internationella debatten. Enligt författaren har svensk rätt och 
avvägningen mellan rättvisa straff och ändamålsenlig vård sedan länge varit 
förankrad i en västerländsk rättstradition (Kumlien 1997, s. 326-329).  

Forskning om nutida förhållanden 

Ideologikritiska studier 

Bland forskare som verkat i Foucaults ideologikritiska tradition finns 
till exempel Donzelot (1979).  I hans studie visas hur välfärdsstatens 
utveckling också inneburit en kontinuerlig utvidgning av området för 
statens styrning. Författaren benämner detta med ”policing of families”. 
Enligt Donzelot har staten kontinuerligt utvidgat sin kontroll över 
medborgarna och detta sker genom att på olika sätt skapa redskap för 
att intervenera i familjers liv. Uppfinnandet av det som kallas det so-
ciala blev på detta sätt ett redskap för styrning och kontroll av sam-
hällets medborgare (Donzelot 1979).  

Bland de forskare som studerat behandlingstanken finns Dalteg 
(1990). Han problematiserar behandlingsideologins konstruktion av 
gärningsmannens ansvar i straffrättsliga sammanhang, när unga lagöver-
trädare är mycket brottsbelastade. Behandlingsideologins vetenskapliga 
fundament har enligt författaren länge utgjorts av en tvärvetenskaplig 
förklarings- och åtgärdsmodell som innefattar biologi, medicin, 
psykiatri, psykologi, pedagogik, sociologi, och etik. Genom att det 
kriminella beteendet patologiseras och överförs till den medicinska 
vetenskapen, upphävs, enligt författaren, det personliga ansvaret för 
brott. Skuldbördan förskjuts därmed till samhället i stort och den 
störda individens hela sociala nätverk (Dalteg 1990, s. 82).  

Ytterligare en författare som problematiserat frågan om behandling 
som straff är Hydén (1992) som i en artikel diskuterar om brottsligt 
beteende överhuvudtaget är något som går att behandla. Han ifråga-
sätter också att unga som begått brott generellt överlämnas till vård 
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inom socialtjänsten, om de inte har ett vårdbehov som behöver några 
vårdande insatser (Hydén 1992).  

I detta sammanhang kan det finnas skäl att nämna Ohlsson och 
Swärd (1994) som har satt in ungdomar som samhällsproblem i ett 
historiskt och vetenskapligt sammanhang. Boken Ungdom som sam-
hällsproblem behandlar dock såväl historiska som nutida förhållanden. 
Författarna beskriver vetenskaplig forskning, teoribildning och för-
klaringar om orsaker till ungas brott. Författarna visar att vad som 
anses vara ungdomsproblem är mycket skiftande från tid till annan och 
att olika problemdefinitioner får betydelse för de lösningar som för-
ordas av samhället. Till exempel kan destruktivitets- eller normlöshets-
definitioner medföra andra lösningar än definitioner som tar fasta på 
brister i ungdomars uppväxtvillkor. Författarna diskuterar hur sam-
hället i sig kan skapa avvikare. I likhet med andra forskare som till 
exempel Dahl (1978), Kumlien (1997) Lundström (1993) menar de att 
stora sociala omvälvningar i samhället också slår ut vissa grupper från 
de etablerade sociala strukturerna. Handlingar som exempelvis tiggeri 
har klassificerats som brott och kan därmed aktualisera olika samhälls-
former av kontroll och disciplinering. Företeelser som vanart och 
kriminalitet som haft sociala rötter, betraktades istället som individu-
ella brister som skulle bekämpas med individuella åtgärder. Författarna 
sammanfattar det sociala arbetet med att det bland annat ständigt ska-
pas nya namn på samma gamla åtgärder och, en enligt min uppfattning 
viktig poäng hos författarna är, att olika metoder i ungdomsarbetet sällan 
blir föremål för någon samhällsanalys eller kvalitetskontroll. Varken 
historiskt eller idag (Ohlsson och Swärd 1994, se även Swärd 1995).  

Ohlsson (1997) har undersökt ungdomsproblem och samhällets 
moraliska gränser i det sentida samhället (Ohlsson 1997). Ohlson har 
influerats av internationella forskare som till exempel Platt och 
Foucault och av svenska forskare som Swärd och Sunesson. Ohlsson 
har genom deltagande i två rättsprocesser samt studier av massmedias 
rapportering av ungas brott, offentliga PM, polisrapporter, social-
tjänstens yttranden, förundersöknings- och domstolsprotokoll följt hur 
några ungdomar, i bland annat massmedias beskrivningar, förvandlas 
från vanliga tonåringar till ett våldsamt och rasistiskt ungdomsgäng. I 
studien undersöks samhälleliga föreställningar, det vill säga vad författa-
ren kallar manifesta ideologier, om ungas liv och skapandet av bilden av 
den hotfulla ungdomen. Han visar bland annat hur våldsbegreppet för-
ändrats i takt med att samhället förändras och menar att våldsbegreppet 
både består av en fysisk handling genom dess utövande kraft men också 



Ui4i,are forsknin, 

71 
 

består av ett moraliskt innehåll genom våldsverkarens normöver-
skridande. Framförallt menar författaren att våld som normöver-
skridande begrepp är tämligen svårfångat då det rymmer i princip vilka 
handlingar som helst, samtidigt som det förefaller vara ett begrepp med 
mycket stor retorisk kraft. Av studien framgår att massmedias bevak-
ning och framställning av ungdomsbrott kan driva socialtjänsten till att 
agera kraftfullt, trots avsaknad av ett egentligt problem (Ohlsson 1997).  

En annan forskare som skriver i ämnet socialt arbete är Levin 
(1998). Han har i sin avhandling genomfört en analytisk fallstudie av 
uppfostringsanstalten och problematiserar förhållandet mellan straff 
och behandling. Författarens syfte med studien är att söka kunskap om 
vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som sam-
hällsinstitution och dess ständiga misslyckande som behandlings-institu-
tion. Levin, som inspirerats av forskningstraditioner som Foucaults 
ideologikritik och organisationsteoretiska perspektiv, har genomfört 
studien genom deltagande observationer på en behandlingsavdelning, 
gjort personal- och ungdomsintervjuer samt studerat socialregister. I ett 
särskilt kapitel har Levin analyserat behandlingsbegreppet och finner, 
liksom bland andra Dalteg (1990), detta vara ett tvärvetenskapligt be-
grepp som rymmer både pedagogiska, medicinska, professionella, mora-
liska, socialpolitiska och institutionellt mytologiska aspekter. Författa-
ren menar att behandlingstanken är en ideologisk konstruktion som 
kan förena motstridiga intressen. För strafförespråkare kan tvångsom-
händertagande och vård på institution framstå som ett tillräckligt känn-
bart straff utan att det behöver kallas för straff. Vårdförespråkarna får 
sin ståndpunkt tillgodosedd genom att unga får sina straff utbytta mot 
vård (Levin 1998, kap. 5). Resultaten visar att majoriteten av dem som 
omhändertas för vård på institution, i mycket hög omfattning återfaller 
i brott (80 {). Uppfostringsanstalten framstår, enligt författaren, å ena 
sidan i ett rationellt perspektiv som ett misslyckande genom att den 
inte lyckas med behandling.  Å den andra sidan framstår anstalten som 
en framgångsrik samhällsinstitution genom förmågan att förena mot-
stridiga intressen vilket gör den mycket motståndskraftig.  Levins 
menar att hans undersökning, i likhet med andra studier, visar att an-
stalten inte rehabiliterar de unga som tas in där utan snarare får motsatt 
effekt. Problemen blir, enligt författaren, oftast värre. Samtidigt menar 
författaren att anstalten kan få positiva effekter för de intagna genom 
att utgöra en asyl för dem som farit illa i samhället. Ett problem som 
författaren lyfter fram är emellertid att mycket lite av det sociala arbetet 
är inriktat på att stödja ungdomarna för att kunna fungera utanför 
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anstalten. Därför blir resultatet ofta uselt (Levin 1998, s. 307-309). 
Levin ifrågasätter således inte behandling i sig som ett möjligt redskap 
utan snarare hur behandling används när det gäller barn och unga som 
omhändertas för brottsligt beteende och att vård ikläds ett språkbruk 
som sällan är förankrat i den praktiska hanteringen av de unga16.  

Utgångspunkten för en ideologikritisk studie av Svensson (1998), 
som har en både historisk och nutida inriktning, är statens olika strate-
gier mot gränsöverskridande ungdomar under 1900-talet. Detta studeras 
i huvudsak genom analys av offentliga utredningar och lagförarbeten. 
Författaren pekar på centrala svårigheter med att förena straff och be-
handling. Författaren, som utgår från samma tradition som Swärd 
(1993), Olsson och Swärd (1994), Ohlsson (1997), och Levin, (1996, 
1998) visar svårigheten med att klarlägga gränsen mellan straff och be-
handling. Behandlingen kan uppfattas som del av straffet och inom de 
olika praktiker där åtgärderna genomförs förenas straff och behandling. 
Det vill säga behandling är, enligt författaren, ingenting i sig själv utan 
får sin innebörd i det sammanhang där den används. På så sätt tolkar 
författaren att det finns en inneboende mening med de diffusa grän-
serna genom att de ständigt kan förskjutas (Svensson 1998).  

Levin, Sunesson och Swärd (2000) har genom att ingående studera 
bland annat Socialstyrelsens allmänna råd, domar från högsta dom-
stolen, lagförarbeten och forskningslitteratur analyserat behandlings-
begreppet teoretiskt och empiriskt och visar liksom Svensson (1998) att 
behandling inte är något i sig självt. Författarna menar att behandling 
kan vara vad som helst som syftar till att uppfostra och anpassa den 
vårdade till samhällets normer. Begreppet skiftar därigenom beroende 
på i vilken tid och vilket sammanhang det används. Ett centralt pro-
blem med behandlingstanken, enligt författarna, är att behandling kan 
sägas ha getts en positiv inramning samtidigt som det används som so-
cial kontroll eller ren bestraffning; det vill säga gränserna mellan straff 
och behandling döljs eller upphör. Svensson (2001) visar även att straff 
och behandling, stöd, kontroll, hjälp och disciplinering är fenomen 
som är intimt sammanflätade inom frivården.  

                                                     
FV  Vinnerljung, B, Kyhle Westermark, P och Sallnäs, M (2001) visar att placeringar av tonåringar 

långt ifrån är en oomtvistad fråga och det tycks vara svårt att uppnå positiva behandlings-
resultat. Placeringar av tonåringar leder ofta till sammanbrott under placeringen, vilket ofta 
orsakar en sämre situation för de barn och unga som placerats i en vård som vanligen fram-
ställs vara till för att förbättra situationen för de placerade. Sallnäs (2000) visar också att när 
det gäller samhällets institutionsvård, tycks det saknas enhetliga begrepp som tydligt klargör 
vad det är för problem som behandlas och vilka metoder som används.  
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Vårdbehov, risk och  
prognosbedömningar i socialt arbete 

Även Hollanders (1985) studie har bedömts vara relevant i detta 
sammanhang. Hon anknyter till rättsforskare som bland andra 
Bramstång (1964) och Dahl (1978) i sin undersökning av tvångs-
omhändertaganden avseende mindre barn. Studien är rättssociologisk 
och rättsdogmatisk och undersöker förutsättningar för tvångsom-
händertaganden i barnavårdslagen och LVU. Författaren har ingående 
studerat barnavårdsmål åren 1974, 1977 och 1982. Resultaten från den 
rättssociologiska ansatsen visar att barn och föräldrar ofta har en svag 
ställning i förhållande till sociala myndigheter och att ifråga om vem 
som kommer till tals i barnavårdsmålen är det inte bristen på material 
som är problemet. Materialet innehåller istället många och ostrukture-
rade uppgifter. Författaren visar även att det ofta är oklart vem som 
kommer till tals i barnavårdsmål. Av resultaten framgår att föräldrarnas 
brister lyfts fram i socialtjänstens tvångsutredningar, utan att detta 
relateras till barnets situation. Utredningarna präglades av få uppgifter 
som kunde anses belysa resurser och utvecklingsmöjligheter för 
familjerna (Hollander 1985 s. 286). Trots bristerna i utredningarna kon-
stateras ofta stor samstämmighet i besluten mellan sociala myndigheter 
och förvaltningsdomstolarna (a.a. s. 306, 342).  

Av särskilt intresse i detta sammanhang är Hollanders analys av 
vårdbehovsbegreppet och rekvisiten för omhändertagande av barn på 
grund av föräldrars bristande förmåga. Enligt författaren utgör vård-
behov ett så kallat dolt rekvisit, på så sätt att detta inte framgår av 
lagen. Hollander ansluter sig till Bramstångs uppfattning att vård-
behovsbegreppet måste lyftas som ett särskilt rekvisit som tolkas för sig 
vid sidan av lagen (s. 175). Avsaknaden av klara motivuttalanden 
möjliggör en fri lagtolkning, vilket enligt författaren skapar frågetecken 
ur bevissynpunkt. Barnets vårdbehov kan, enligt författaren, inte klar-
läggas utan en närmare precisering av både barnets situation och 
problem och positiva och negativa faktorer hos föräldrarna, som kan 
vara betydelsefulla för barnets hälsa och sociala utveckling. Utan en 
sådan redovisning, kan åtgärdsvalet inte bedömas (s. 193). Hollander 
menar, liksom Bramstång, att det måste ställas höga krav på bevis-
ningen i barnavårdsmål. Detta behöver inte stå i konflikt med en 
bedömning av barnets vårdbehov eller lösningar som är förenliga med 
barnets bästa. Den avvägning som måste göras mellan olika fakta som 
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presenteras i barnavårdsmål är därför, enligt Hollander, ett värderings-
problem  - av vilka omständigheter som kan tillmätas betydelse vid 
konstruktionen av barnets vårdbehov i förhållande till vad som är bar-
nets bästa - och inte ett juridiskt tolkningsproblem (a. Hollander. 
s. 309, 352). Sammantaget menar Hollander att problemet gäller på 
vilka grunder det offentliga skall kunna ingripa till ett barns hjälp och 
att det därför krävs en klar vägledning  från rättsreglerna för detta.  

En socialvetenskaplig forskare som inriktat sig på att studera social-
tjänstens arbete med en rättslig ansats är Claezon (1987). Claezon, 
skriver i ämnet socialt arbete, och har med olika metoder studerat 
själva beslutsprocessen i tvångsomhändertaganden. Detta studeras 
genom observationer, intervjuer och genom aktmaterial, bestående av 
bland annat socialtjänstens barnavårdsutredningar i 166 ärenden, som 
av de sociala myndigheterna beskrevs som barnavårdsärenden. Det 
visade sig emellertid att över 70 procent av ärendena var ungdoms-
ärenden (s. 68). I studien får läsares följa tio barns omhändertagande-
process. Författaren visar bland annat komplexiteten i myndigheternas 
beslutsfattande och att svåra beslut väcker starka känslor hos de 
enskilda socialsekreterarna, vilket också kan påverka själva beslutet. 
Claezon diskuterar inbyggda rollkonflikter i det sociala arbetets besluts-
situationer, mellan organisationens mål och professionella ideologier. 
Att agera i linje med klienternas verkliga behov och barnets bästa, kan 
stå i ett motsatsförhållande till kraven att agera i linje med regler och 
förordningar. Claezon menar att organisationens struktur kan skapa 
”icke-tolerabla problem som orsakar såväl stress som rollkonflikter hos 
de enskilda socialarbetarna.” (s. 52). Ifråga om de ungdomar som 
majoriteten av besluten riktade sig mot, var det endast i ett fåtal fall 
som åtgärderna riktades mot de ungas beskrivna problem. Författaren 
drar slutsatsen att socialsekreterarna uppvisar svårigheter i arbetet med 
dessa ungdomar (s. 73). Författaren pekar på beslutsfattandets två 
dimensioner – det rationella beslutet som fattas enligt normativa 
grundmönster – och det irrationella beslutsfattandet som sker enligt 
känslomässiga beslutsgrunder (s. 103). Claezon menar att social-
sekreterarna är påverkade av sin egen sociala historia. Det påverkar 
socialsekreterarens uppfattning om sociala problem och problem-
lösningar och att i en sådan miljö av motstridiga värderingar och 
intressen, skall socialtjänstlagens  mål och intentioner förverkligas 
(s. 115). Claezon finner att utredningarna inte innehåller några diskus-
sioner om för respektive emot omhändertagandet av barnet eller den 
unge. Utredningarna är istället inriktade på själva omhändertagandet 
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och utredningen utformas efter denna utgångspunkt. Begreppet ut-
redning anses missvisande och författaren menar att terminologin ”till-
rättalagt bevisföring” framstår som ett mer relevant begrepp (s.115). 
Som en direkt följd av detta är det också i huvudsak negativa fakta som 
tas fram och som talar för ett omhändertagande. På så sätt menar 
Claezon att det uppstår ett tomrum i utredningarna och relationen 
mellan barn och föräldrar utelämnas ofta. När det gäller ungdomarna 
menar dock författaren att det är vanligare att socialsekreteraren och 
föräldrarna samarbetade mot den unge, eftersom det var vanligare i dessa 
fall att föräldrarna inte orkade med sin ungdom (s. 119). Det saknas 
vanligen en analys av det uppkomna problemets orsaker. Den unges 
vårdbehov är i regel beskrivet i vaga eller svepande termer och vad 
vårdbehovet består i konkretiseras sällan (s.121, jmf Hollander 1985 
ovan). Författaren diskuterar i det avslutande kapitlet, mot denna bak-
grund, två olika beslutsmodeller, en normrationell och en målrationell 
beslutsmodell. Den normrationella modellen innebär att socialtjänstens 
beslut ligger nära lagens normer medan den målrationella innebär att 
besluten strävar mot att uppnå sociala mål. Claezon förordar den norm-
rationella modellen på grund av svårigheter med en målrationalitet som 
innebär alltför stor vaghet i lagens riktlinjer. 

En viktig studie som har behandlat de grundläggande utgångs-
punkterna för socialtjänstens verksamhet är den som genomfördes av 
Lagerberg och Sundelin (2000). De har behandlat frågan om risk och 
prognosbedömning i socialt arbete (Lagerberg och Sundelin 2000). I ett 
omfattande empiriskt arbete visar Lagerberg och Sundelin att det sedan 
lång tid finns en problematik med risk- och prognostänkandet och möj-
ligheterna att bedöma barns utveckling prognostiskt inom socialt ar-
bete. Problemen kan sammanfattas i fyra områden. Ett första problem 
berör vilka missförhållanden som ska läggas till grund för samhällets 
interventioner och hur stor risken skall vara (Lagerberg och Sundelin 
2000, s.39-40). Ett annat problem är riskrekvisitets visade effekt, det vill 
säga att det ska finnas ett kausalsamband mellan den bedömda risken 
och den problematiska situationens effekt (a. a, jmf Bramstång 1964 och 
Hollander 1985 ovan). Ett tredje problem med prognostänkandet är att 
det sällan tycks fungera som lagstiftaren tänkt sig. Socialarbetarna tycks 
först besluta om åtgärder och därefter utreda i syfte att få bekräftat redan 
fattade beslut (Lagerberg och Sundelin, 2000, s.40, se även Hollander 
1985, Lundström  1993, 2005). Det fjärde problemet handlar om 
huruvida det över huvud taget är möjligt att ställa rätt prognos och med 
vilken kunskap man kan göra förutsägelser om framtiden. Forskarna 
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pekar på att det bland socialarbetare inte finns en gemensam syn om 
vilka åtgärder som är bästa alternativet för de unga (a. Lagerberg och 
Sundelin s.41, se även Lundström 1999, Sundell och Egelund 2001).  

En studie som influerat denna avhandlings frågeställningar om sy-
nen på barn är Singers (2000) studie om föräldraskap i rättslig belys-
ning. I studien, som är rättsdogmatisk, visar Singer att principen om 
barnets bästa funnits länge i svensk rätt men att det råder högst olika 
uppfattningar om vad som skall läggas i detta begrepp. Singers avhand-
ling ligger utanför mitt ämnesområde, men äger sin relevans här. En 
viktig utgångspunkt för Singer, som jag tolkat henne, är att samhälls-
värderingar och ideologier alltid gör sig gällande i det juridiska tänkan-
det. Det juridiska regelsystemet kan inte ses som isolerat från samhället 
i övrigt. Singer uttrycker detta på följande sätt: ”Om en viss tolkning 
förordas i den juridiska litteraturen bygger den icke enbart på manifesta 
kunskaper utan också på omedvetna erfarenheter, intuition, omdöme 
och ett val mellan olika värderingar” (s. 39). I Singers avhandling är det 
kapitel 2 som intresserat mig. Hon visar i sin avhandling hur samhällets 
förändrade normer också får betydelse för hur vi till exempel ser på 
barn och hur synen på barn förändrats under 1900-talet. Framförallt 
har Sveriges ratificering av FN: s barnkonvention varit en starkt bidra-
gande orsak till många rättsliga reformer som rör barn. Synsätten på 
barn har också varierat över tid. Det finns, enligt författaren, två cen-
trala synsätt på barn;  

! barn som skyddsvärda objekt med behov som vuxna måste tillgodose  
! barn som kompetenta och självständiga individer med eget ansvar.  

Författaren benämner de båda synsätten som det behovsorienterade 
perspektivet och det kompetensorienterade perspektivet. Båda syn-
sätten förekommer i svensk rätt men det senare synsättet har de senaste 
årtiondena gjort sig mer gällande. Detta synsätt innebär att barn inte 
längre betraktas som sina föräldrars egendom utan som självständiga 
individer med en egen vilja, kompetens, ansvar och förmåga. Förskjut-
ningen innebär att för att tillgodose principen om barnets bästa i rätts-
tillämpningen, måste barnet själv kommer till tals (Singer 2000, särskilt 
kap. 2FP). Som framgick av det inledande kapitlet kan synen på barns 
ansvar få mycket olika konsekvenser inom till exempel straffrätten. 
När synsätten skiftar från barns behov till barns ansvar kan detta också 
innebära ökat ansvar i straffrättslig mening.  
                                                     
FP

 Se också Lundström (2005).  
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Brottsutveckling och samhällets olika  
reaktionsmönster på ungas brottslighet  

En författare som inte specifikt berört ungdomsbrottsligheten men 
däremot den ideologiska förändring som skett i samhället, som rör skif-
tet från behandling till straffvärde, är Tham (1995). I sin analys använ-
der Tham offentlig kriminalstatistik över brottslighetens utveckling, 
material från socialdemokraternas partikongresser och tidningsartiklar i 
dagspressen med borgerlig kritik mot socialdemokraterna, samt mer 
allmänna föreställningar om brott och straff så som de framförts i mass-
media och akademisk debatt samt socialdemokratiska lagstiftnings-
förslag. Ett centralt tema hos författaren rör kritiken mot behandlings-
tanken som ledde till en transformering av det kriminalpolitiska land-
skapet. Tham menar att den kriminalpolitiska debatten i centrala delar 
sammanfaller med en förändring av socialdemokratins kriminal-
politiska uppfattning (Tham 1995).  

Även andra brottsforskare visar på olika sätt att det sker föränd-
ringar, både ifråga om hur samhället kommit att betrakta unga lagöver-
trädare och i sätten att agera mot dem från 1980-talet fram till idag.  

Estrada (1999) har i sin avhandling undersökt ungdomsbrottslig-
hetens utveckling i Sverige och Europa med tonvikt på perioden 1950-
1994. Han undersöker också hur samhällssynen på ungas våld förändrats 
över tid. Att studera våldsutveckling är komplicerat. Detta kräver, enligt 
Estrada, att olika typer av data används. Estrada kombinerar en social-
konstruktivistisk ansats med en objektivistisk ansats. Estrada analyserar 
lagföringsstatistik, statistik över polisanmälningar och massmedias ledar-
artiklar. Studien är både kvalitativ och kvantitativ. Genom innehålls-
analys av tidningarnas ledarsidor framgår, enligt författaren, tydliga 
attitydförändringar under en tjugoårsperiod ifråga om ungas våldsbrott.  

Estrada visar (den objektivistiska ansatsen) att den registrerade ung-
domsbrottsligheten inte ökar, med undantag för våldsutvecklingen, 
som dock är mycket komplicerad att bedöma. En fråga enligt Estrada 
är vad den registrerade brottsligheten egentligen mäter när det gäller 
ungas ökade våld. En möjlig förklaring (den konstruktivistiska 
ansatsen) till det registrerade ökade ungdomsvåldet kan, enligt 
författaren, vara att den samhälleliga toleransen minskat, och fått ökad 
uppmärksamhet i massmedia vilket i sig leder till ett ökat antal polisan-
mälningar. I avhandlingen visas också hur synen på brottslingar föränd-
rats vilket framgår av följande citat från en stor kvällstidnings ledarsida, 
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som beskrivs i Estradas avhandling: ”Våldet har istället begåtts som en 
form av perverst nöje.” Det är med andra ord inte längre de miss-
gynnade och utsatta ungdomarna som uppmärksammas. Den så kallade 
”värstingen” blir ett etablerat och tongivande begrepp i den allmänna 
och kriminalpolitiska debatten från åttitalet och framåt (Estrada 1999, 
s. 78. 80. Avhandlingens huvudsakliga resultat är att det skett en 
förändring av reaktionerna mot ungdomar som begått brottsliga hand-
lingar. Denna förändring i reaktioner kommer till uttryck såväl i en 
kraftig ökning av polisanmälningar mot barns och ungas våldsutövning 
som i medias överdrivna bilder av ungdomsbrottsligheten (För en kor-
tare översikt se Estrada 2001).  

Granath (2002) har, med teoretisk anknytning till forskare som 
bland andra Garland (2001) och Tham (1995) och Victor (1995),  stude-
rat lagföringsstatistik över olika sätt att lagföra unga lagöverträdare som 
grund för en analys av om reaktionerna mot unga lagöverträdare 
förändrats mellan 1980 och 2000. Han finner att påföljdssystemet 
förändrats i skärpande riktning, på så sätt att unga idag oftare lagförs 
genom domstols medverkan mot tidigare då de vanligaste lagförings-
sätten var åtalsunderlåtelse och strafföreläggande. Detta är också något 
som bekräftas i andra studier. Granath tolkar resultaten i linje med 
Garlands (2001) Thams (1995) och Victors (1995) teorier om ett alltmer 
kontrollerande samhälle, en politiserad kriminalpolitik och en sträng-
are syn på lagöverträdare. 

Kwhlhorn (2002) finner i en statistisk analys av förändringarna i 
domstolarnas påföljdsval efter LSU reformen 1999, att domstolarna 
dömer till mer ingripande påföljder än tidigare. Beräkningarna bygger 
på lagföringsstatistik och en kategorisering av brottens abstrakta straff-
värden. Han förklarar resultaten dels med att ungas brott blivit allvar-
ligare och dels att domstolarnas syn på ungas brott förändrats, det vill 
säga en skärpt straffpraxis. Han finner vidare att det skett en polariser-
ing i påföljdssystemet, vilket betyder att unga som begått grövre brott 
döms till mer ingripande påföljder som sluten ungdomsvård. Unga som 
tidigare dömdes till fängelse för lindrigare brott döms mer sällan till 
frihetsberövande påföljder  jämfört med tidigare (Kwhlhorn 2002).  

I en nyligen publicerad studie inom ämnet socialt arbete har 
Svensson18 (2006), med en rättsociologisk ansats, undersökt förhållandet 
mellan sociala myndigheter och domstolar avseende ungdomar som blir 
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omedelbart omhändertagna eller häktade. Teoretiskt anknyts till såväl 
svenska rättsforskare som Hydén och Åström som de brittiska fors-
karna King och Piper (1995). Även Svensson pekar på svårigheter som 
uppstår med samhällets dubbla uppgifter när det gäller barn och unga 
som begått brott, genom påföljdssystemets och socialtjänstens olika 
uppgifter. Författaren lyfter fram hur de rättsliga grunderna för beslut 
skiljer sig mellan socialtjänsten och rättsväsendet. Författaren visar att 
unga häktas i större omfattning idag än under 1990-talet.  

I Norden finns sedan länge ett rättsligt samarbete mellan Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige och man har talat om en nordisk 
eller skandinavisk modell (Dahl 1973). I en komparativ studie av social-
lagstiftningen i de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge 
och Sverige finner till exempel Hestbvk (1998) att det finns likheter 
mellan ländernas sociallagstiftning och i de rättsliga procedurerna för 
samhälleliga ingripanden mot barn och unga. Kriterierna för ingripan-
den är i princip likadana och det finns möjlighet att göra tillfälliga eller 
omedelbara omhändertaganden när barn begått brott. Kommunerna tar 
initiativ till en tvångsplacering medan beslutet fattas av jurister i 
förvaltningsdomstolar. En särskild plan, i Sverige benämnt vårdplan,  
skall utarbetas vid tvångsplaceringar. Beslut om tvångsvård kan över-
klagas i alla länder. Skillnaderna mellan länderna rör främst praxis. 
Dessa skillnader i praxis kan, enligt författaren, sannolikt förklaras av 
olika synsätt snarare än med skillnader i lagstiftning. Även ekonomiska 
faktorer kan spela en roll när det gäller skillnader i praxis. Utveck-
lingen av praxis inom området kan också förklaras bland annat utifrån 
ideologier, professionskulturer, samt ansvarsfördelningen mellan stat 
och familj (Hestbvk 1998).  

Lagstiftningen när det gäller unga lagöverträdare är tämligen likartad 
i de nordiska länderna men det finns också skillnader. Likheterna 
märks bland annat i straffbarhetsåldern på 15 år, särskilda hänsyns-
taganden i straffrättslig mening på grund av låg ålder samt de sociala 
myndigheternas roll och ansvar i samband med att barn misstänks och 
döms för brott (Nord 2000:30). Här bör nämnas några angränsande 
nordiska författare. 

Kyvsgaard19 (2004) har efter en genomgång av de rättsliga reglerna 
för åtgärder mot unga lagöverträdare i Danmark, uppmärksammat att 
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  Enligt Kyvsgaard saknar Danmark ett påföljdssystem för unga lagöverträdare i eftersom den 
som uppnått straffbarhetsåldern döms i samma domstolar och enligt samma procedurer som 
vuxna. Hon pekar på att det finns särskilda hänsynstaganden mot unga, men att påföljds-
systemen i princip är desamma för unga som vuxna. Däremot skiljer sig de Nordiska länderna 
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samhällets brottspreventiva ambition  skapat en explosion av olika 
initiativ och åtgärder. Den huvudsakliga målgruppen för brottspreven-
tionen är unga lagöverträdare och tendensen att diversifiera påföljds-
systemet, det vill säga skapa fler typer av reaktioner, också innebär att 
mer vikt läggs på de sociala myndigheterna som i en ökande omfattning 
deltar i verkställandet av straffrättsliga domar.  

I Danmark har påföljden särskild ungdomssanktion mer ingående 
studerats av Vestergaard (2004). Hans studie visar att särskild ungdoms-
sanktion i centrala delar liknar den svenska påföljden sluten ungdoms-
vård och är avsedd att vara ett alternativ till fängelse. Påföljden har ett 
straffminimum på två månader och ett maximum på 1,5 år, med möjlig 
förlängning i sex månader och den skall avtjänas på särskilda institutio-
ner som lyder under de sociala myndigheterna. Vestergaard konstaterar 
också att likheterna är stora mellan särskild ungdomssanktion och den 
tidigare kritiserade danska påföljden ungdomsfängelse.  

En annan nordisk författare, Storgaard (2004) visar i en komparativ 
studie av de nordiska påföljdssystemen för unga lagöverträdare att ett 
gemensamt drag i samtliga nordiska länder är att unga lagöverträdare 
leds bort från fängelsestraff inom det straffrättsliga systemet till åtgär-
der inom den sociala barnavården. Sverige och Danmark tycks dock 
vara ensamma om att ha infört en särskild sorts säkra och slutna institu-
tioner som alternativa påföljder till fängelse för unga lagöverträdare i 
åldern 15-17 år. Storgaard visar också att i Norge och Finland används 
medling20 i straffprocessen vilket är specifikt för dessa länder. 

Här bör också nämnas en studie från ett av våra nordiska grann-
länder som är av stort intresse, då den tydligt visar komplexiteten i 
förhållandet mellan behandling och straff. Falck (2005) har genomfört 
en studie om tvångsplaceringar av barn och unga i Norge. Materialet 
består av dokument från fylkesnämnder, det vill säga vår motsvarighet 
till länsrätter, om grunderna för tvångsomhändertaganden. Författaren 
har analyserat kommunens sakskäl, parternas utsagor  samt anteckningar 
från förhandlingar och åtgärder i fylkesnämnderna. Författaren har även 
gått igenom tidigare åtgärder i fylkesnämnderna eller barnevernet, 
uttalanden från sakkunniga, skola, polis och tjänstemän med flera. 
Författaren konstaterar att materialet i sig självt ger både begränsningar 
                                                                                                                     

sig från till exempel USA och Storbritannien som har ungdomsdomstolar – se till exempel 
Brammer (2003). 

IQ
  Från år 2008 kommer dock medling även att vara infört i det svenska påföljdssystemet (prop. 

2005/06:165). 
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och möjligheter. Begränsningarna består i att varken föräldrarnas 
socioekonomiska status eller deras kontakt med hjälpapparaten 
redovisas systematiskt. Enligt författaren lämpar sig materialet inte sig 
för att skapa statistik av. Däremot gav materialet möjligheter att se vem 
som fattat de avgörande besluten i fylkesnämnderna och vilken bety-
delse det har. Författaren konstaterar att utsatta barn som tvångsplace-
ras är en grupp som har sin plats mellan straff och behandling, och att 
en tvångsplacering är en av samhällets kraftigaste reaktionsmöjligheter. 
Liksom i Sverige är en sådan placering för unga mellan 15-18 år en spe-
cialåtgärd (svrtilltak) eller ett alternativ som ligger utanför själva straff-
apparaten enligt barnavårdslagen (lov om barnevernstjenster). Norges 
Högsta domstol, Höysterett, har beslutat att i princip jämställa en so-
cial tvångsplacering med en straffrättslig reaktion när tvånget i huvud-
sak är beslutat på grund av kriminalitet. I fallet21 som rörde en pojke 
som tvångsomhändertagits av fylkesnämnden för brott, ansåg både 
tingsrätten och lagmansrätten (hovrätten i Sverige) att en tvångsplacer-
ing enligt barnevernsloven inte kunde jämställas med straff. Høys-
teretten, HR, (Norges motsvarighet till Högsta domstolen) ansåg dock 
att åtgärden var att anse som en reaktion mot ett brott, i förhållande till 
dubbelbestraffningsförbudet enligt protokoll nr. 7, artikel 4 i den 
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Av detta följer, 
enligt HR, ett förbud mot att åter vidta en straffrättslig reaktion med 
samma brott som rättslig grund (Falck 2005).  

Detta norska rättsfall avspeglar samma komplexitet som gäller det 
svenska förhållandet mellan LVU och LSU, lagen om verkställighet av 
sluten ungdomsvård (se bland annat Tärnfalk 2001 och Kämpargård 
och Manole 2004 som visat att detta också är komplicerat i samhällets 
behandlingsverksamheter).  

En för denna avhandling viktig teoretisk referens är de brittiska 
rättsforskarna King och Piper som har analyserat hur lagen ”tänker” 
om barn (King och Piper 1995). Författarna integrerar traditioner från 
konstruktivistiska forskare som Berger och Luckman, med Foucaults 
diskursiva disciplineringsperspektiv, Habermas teorier om 
kommunikativa system samt Luhmans systemteoretiska utgångspunk-
ter och rättsforskaren Teubners idéer om en så kallad reflexiv lag. 
Lagen betraktas som diskurs i egenskap av att utgöra ett kommunika-
tionssystem som är både självgenererande och självrefererande – det är 
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juridiskt slutet men kognitivt öppet. Med detta menas att lagen endast 
beaktar faktorer som definierats som juridiskt relevanta. Det vill säga 
lagen både innesluter och utesluter. Barn som begått brott kommer i 
kontakt med både välfärdssystemet och straffsystemet. De två ideolo-
giska begreppen välfärd och rättvisa (welfare and justice) uppfattas 
vanligen stå i ett ideologiskt konfliktförhållande med varandra, och i 
den meningen representerar de skilda system och att lagen inom dessa 
”tänker” på olika sätt.  

King och Piper  pekar på att välfärd och rättvisa i sig själva är dualis-
tiska begrepp: välfärdsperspektivet har å ena sidan i sin historiska form 
stått för både övervakning, kontroll, disciplinering och paternalism Å 
andra sidan syftar välfärdstanken till att fördela samhällets resurser på 
ett rättvist sätt. Beroende på i vilket sammanhang de uppträder får de 
olika betydelse. I den förra versionen inriktas välfärdsåtgärder på 
individen medan det senare innefattar en mer övergripande social-
politisk funktion.  

En viktig distinktion är att både välfärd och rättvisa är begrepp som 
i sig själva konstruerats av lagen och har specifika och unika menings-
innehåll inom olika perspektiv. Välfärdsperspektivet kan därmed få en 
dubbel funktion när det gäller barn som begått brott. Den välfärd som 
socialarbetare tillhandahåller i domstolar när barn misstänks för brott 
är en helt annan typ av välfärd än när barn är utsatta för brott eller 
behöver andra former av samhällets stöd. Rättvisa är i sig konstruerat 
som en legal procedur, som är inriktad på att skapa rättvisa straff i för-
hållande till ett begånget brott och gärningsmannens skuld. Samtidigt 
kan rättvisa innebära social rättvisa. I det sammanhanget får det en helt 
annan innebörd. De procedurer som iscensätts när barn begått brott, 
utgår från lagens konstruktioner och det centrala blir därmed vilken 
lagstiftning som har den överordnade positionen för hur dessa 
konstruktioner går till. 

En teoretisk referens som bidragit med ett intressant sätt att betrakta 
straff är den brittiske forskaren Garland (1991) som utvecklat en social 
teori för att förstå straffets implikationer i det moderna samhället. 
Garland (1991) har skapat en syntes av ett antal olika teorier som 
utvecklats av bland andra forskare som Foucault, Marx, Weber, och 
Durkheim. Garland har genomfört en analys av dessa författares teori-
bildning och finner dem vara av stort värde men lyfter också fram kri-
tik mot vissa brister i dessa teoribildningar. Garland menar att man bör 
betrakta straff som något mycket djupgående och komplext i den mo-
derna välfärdsstaten. Straff, menar författaren, är en rättslig procedur, 
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en sammansmältning eller en fusion mellan motstridiga intressen i sam-
hället. Straff betraktas som en social institution som kan förena en 
mängd motstridiga intressen (Garland 1991, 280 ff., jmf DiMaggio och 
Powell 1991, Scott 2001 i avhandlingens kap. 5).   

Garland har även genomfört en historisk, penologisk och sociolo-
gisk analys av de samhällsförändringar som lett till vad han kallar kon-
trollens kultur (Garland 2001). Med utgångspunkt från den tyske 
sociologen Beck (1986) klassificeras senmodernitetens samhälle som ett 
risksamhälle. Amerikanska, brittiska och andra samhällen i västvärlden 
är exempel på så kallade ”high-crime societies”, vilka anses präglas av  
en relativt konstant hög brottslighet. Enligt Garland utvecklas sam-
hället utifrån ett tidsbestämt mönster där sociala, ekonomiska och 
kulturella relationer fört med sig ett kluster av risker, osäkerheter och 
kontrollproblem. Dessa tillmäts en avgörande roll för de samhälleliga 
reaktionerna mot brottsligheten. Detta har inneburit ett antal trans-
formationer inom brottskontrollfältet som haft central betydelse för de 
statliga strategierna inom detta fält, bland annat genom att ansvaret för 
den samhälleliga brottskontrollen sprids till andra institutioner i sam-
hället än de som vanligen tillhör rättsväsendet. Genom denna spridning 
av ansvaret för brottskontrollen, kan staten, enligt Garland, undvika en 
annars annalkande legitimitetskris på grund av förlust av kontrollen 
över brottsutvecklingen. Enligt Garland har de statliga strategierna, för 
att undvika kritik, inneburit att fokus för brottskontrollen ändrats. 
Denna hållning innebär, enligt författaren, att de statliga strategierna 
alltmer kommit att inrikta sig på att propagera för åtgärder som av den 
stora allmänheten framstår som effektiva åtgärder mot brottsligheten. 
Istället för att skapa åtgärder mot själva orsakerna till brottsligheten, 
koncentreras åtgärderna på att åtgärda rädslan för brott. På detta sätt 
öppnar staten, enligt författaren, upp för en expressiv kriminalpolitik22, 
som betecknas som symbolisk. I begreppet expressiv politik ligger en 
politik som dras åt ett populistiskt håll, det vill säga den mer talar till 
människors känslor än det vetenskapligt rationella.  

Behandlingstankens bristande legitimitet kan, enligt Garland, för-
klaras av en förening av olika i sig oförenliga intressen. Dels kritisera-
des behandlingstanken internt av förespråkare för ett humanistiskt 
straffsystem för dess blandning av straff och vård. Dels kritiserades 
behandlingstanken externt av konservativa motståndare till behandling 
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som straff. Sammantaget urholkades förtroendet för behandlingstanken 
och banade väg för den neoklassiska straffrättens principer om ”just 
desert” vilket ungefär kan översättas med rättvisa straff.  

Dessa transformationer tycks därmed förskjuta kriminalpolitiken 
mot nya värden, vilket, enligt Garland, framhäver brottsprevention, en 
förändrad syn på brottslingar och en allt starkare betoning på brotts-
offret vilket återverkar på förutsättningarna att bedriva kriminalpolitik.  

I en internationell antologi under redaktion av Hill, Lockyer och 
Stone (2007) har forskare från ett flertal olika vetenskapliga discipliner i 
England, Finland, Irland, Scotland, Sverige, USA och Wales medverkat 
med artiklar utifrån antologins huvudsakliga tema; Youth Justice  and 
Child Protection. Boken behandlar interaktionen mellan politik och 
praktik när det gäller samhällets åtgärder mot utsatta barn och barn 
som begått brott. Antologin ger en tydlig inblick i både det specifika 
för området och olika länders lagstiftning och sätt att hantera barn som 
begått brott och som anses vara i behov av samhällets hjälp. Antologin 
visar att området är mycket komplext och ibland kontroversiellt. 
Balansen mellan samhällets olika medel för att åtgärda barns brott rym-
mer skilda synsätt på barn, brott och olika syften gör sig också gällande 
när det gäller olika rättsliga procedurer. Från Finland medverkar de 
samhällsvetenskapliga forskarna Korpinen och Pösö (2007). Liksom i 
övriga norden används sociala välfärdsåtgärder som reaktion mot 
brottsligt beteende i Finland. I Finland skapades den grundläggande 
lagstiftningen mot barns och ungas brott i början av 1900-talet. Sedan 
dess har Finland, liksom i övriga Norden, samhällets åtgärder mot 
barns brott skiljt sig mellan rättssystemets och den sociala barna-
vårdens. Välfärdssystemet och straffsystemet existerar på så sätt sida vid 
sida. Enligt författarna balanserar det finländska påföljdssystemet 
mellan å ena sidan åtgärder för barnets bästa i en välfärdskontext och å 
andra sidan att reagera med straffrättsliga medel mot själva brottet. För-
fattarna menar att risken är att huvuduppgifterna inom de olika syste-
men på så sätt fördunklas. I antologin medverkar Hollander och 
Tärnfalk (2007) med ett kapitel om det svenska påföljdssystemet för 
unga lagöverträdare. 
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Annan forskning med relevans för 
socialtjänstens yttranden 

I en del studier har frågan om socialtjänstens roll i straffrättsliga 
sammanhang diskuterats av olika forskare. Här kan nämnas en del av 
den forskning som inte i första hand är teoretiskt förankrad. Svensson 
(2000) diskuterar i en artikel, hur socialtjänstens yttranden påverkar 
domstolarnas påföljdsval i brottmål mot ungdomar. Hon ställer den 
provocerande frågan om vem som egentligen dömer i ungdomsmål? 
Frågan tycks äga sin relevans då det visar sig att socialtjänstens yttrande 
har stort inflytande både på domstolarnas val av påföljder men också på 
det faktum att socialtjänsten på så sätt själv styr vilka åtgärder eller 
insatser ungdomar som begått brott skall få.  

Frågan om socialtjänstens ansvar för vård och behandling av 77 unga 
lagöverträdare som 1989/90 dömdes i domstol har undersökts och 
diskuterats av Åsbrink (2002). I en longitudinell studie studeras social-
tjänstens yttranden och domstolarnas domar. Åsbrink menar att 
problemet med socialtjänsten idag är att vi inte har någon överblick 
över vilka insatser som aktualiseras när unga överlämnas till vård inom 
socialtjänsten som påföljd för brott, eller i vilken grad dessa insatser har 
någon effekt. Mycket talar enligt författaren för att socialtjänsten år 
efter år rutinmässigt aktualiserar samma typ av insatser som man alltid 
gjort utan att veta om dessa insatser överhuvudtaget har någon effekt. 
Det antyds att behandling till och med kan leda till kontraproduktiva 
resultat och ge sämre effekt än ingen behandling alls.  

Den mesta kunskapen som finns om socialtjänstens yttranden har i 
huvudsak sammanställts av offentliga utredningar eller av BRÅ, och är 
producerad utifrån process- och straffrättsliga krav på yttrandets inne-
håll (BRÅ 2002 a, och b, 2005, SOU 1999: 108). Forskningen på detta 
område kan på så sätt sägas vara begränsad till ett statligt, straffrättsligt 
perspektiv. Jag skall här mycket kort och hårdhänt sammanfatta 
resultaten från de utredningar som genomförts, utifrån deras relevans 
för denna avhandling. År 1999 genomfördes en utvärdering av 1995 års 
ungdomsmålsreform om samarbetet mellan socialtjänsten, åklagarna 
och domstolarna samt socialtjänstens yttranden (SOU 1999:108). 
Sammanfattningsvis visade resultaten att åklagare och domstolar ansåg 
att socialtjänstens yttranden delvis förbättrats men inte höll tillräckligt 
hög kvalitet. Socialtjänsten ansåg att orsakerna till bristerna var för 
korta tidsfrister och bristande erfarenhet eller rutin att skriva 
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yttranden. Resultaten visar också att socialtjänsten sällan deltar i förhör 
och rättegång mot den unge. 

En senare utvärdering visade både positiva och negativa resultat 
(BRÅ 2002 a och c). Det positiva kan sammanfattas i att socialtjänstens 
yttranden förbättrats, vården genomförs oftare som rätten förutsett, 
socialtjänsten återrapporterade oftare till åklagaren när den unge inte 
fullföljt vården enligt yttrandet. Det negativa var att majoriteten av 
yttrandena fortfarande uppvisade brister i att beskriva den planerade 
vården och att vårdplan ofta saknas. Bristerna förklaras bland annat 
med, att socialtjänsten saknar kunskap om lagens krav och domstolens 
behov av yttrandets innehåll; tidspress genom att socialtjänsten vanli-
gen har endast två veckor på sig att skriva yttrandet, att socialtjänsten 
inte vet vilken vård de kan erbjuda den unge vid den tidpunkt som 
yttrandet skrivs. Endast hälften av kommunerna i landet kunde dess-
utom tillhandahålla ungdomstjänst. Enhetliga rutiner för återrapporte-
ring till åklagaren saknades när vården inte fullföljdes. Det framfördes 
också tydliga krav från både domstolar och åklagare, nämligen att 
socialtjänsten vid utformandet av yttrandets insatser skall utgå från 
brottets straffvärde och proportionalitetsprincipen, det vill säga agera 
straffrättsligt. Detta var dock inte en enhetlig uppfattning - en mindre 
andel åklagare och domare ansåg att sådana krav var lagstridiga och att 
endast domstolen hade kompetens att bedöma detta.  

I en rikstäckande studie har BRÅ (2005) undersökt vad som händer 
med unga lagöverträdare i åldern 15-17 år inom ramen för det straff-
rättsliga påföljdssystemet. Resultaten kan sammanfattas med att andelen 
unga lagöverträdare i åldern 15-17 år som av domstol överlämnas till 
vård inom socialtjänsten har ökat sedan påföljdsreformen 1999 från 43 
till 48 procent. Misshandel och stöld  är de vanligaste brotten som leder 
till ett överlämnande. Ungdomstjänst används i omkring 500 fall (eller i 
20 { av fallen) per år av dem som överlämnas till vård. Vårdplanerna 
har blivit bättre men uppvisar ännu brister. Den vanligaste insatsen 
som socialtjänsten föreslår till domstolen är samtal som ofta ingår i ett 
påverkansprogram. I vårdplanerna föreslogs 150 olika kombinationer 
av insatser, vilket i sig gör socialtjänstens insatser synnerligen svåra att 
få ett klart grepp om. I BRÅ: s olika studier framgår att det saknas en 
enhetlig metodologi och terminologi som avser socialtjänstens insatser 
(BRÅ 2002 a och b, 2005). Det visas även i andra studier om den vård 
som barn och unga får inom socialtjänsten (Sallnäs 2000, särskilt kap. 9).  
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Sammanfattande kommentar  
Forskningsgenomgången visar att socialtjänsten, i sin specifika uppgift 
att avge ett yttrande i straffprocessen, verkar i ett gränsland som utfor-
mas av välfärdsstatens behovsgrundade vård och rättsstatens rättvisa 
straff.  Gränserna mellan områdena är flytande. Forskare som Foucault 
och hans efterföljare intresserar sig för hur de statliga straff- och 
övervakningsteknologierna sprids och anammas i samhället. Detta syn-
sätt har, enligt min uppfattning, en poäng vid en analys av social-
tjänstens roll i straffprocessen. Såväl samhällsvetenskapliga som rätts-
forskare har uppmärksammat dubbla spår i svensk rätt (Bramstång 
1964, Kumlien 1997, Swärd 1993). Socialtjänsten kan på detta sätt 
betraktas som rättspolitisk tvilling till straffsystemet (Kumlien 1997). I 
historisk mening har dock social barnavård skilt sig från straff, genom 
vårdens avsaknad av det som utgör grunden för straffet – nämligen det 
självständiga lidandet - även om vården utgjort en viktig del av de straff-
rättsliga påföljderna. Barn som begått brott knyter samman två centralt 
olika samhällsinstitutioner, där grunderna för åtgärderna från sam-
hällets sida – både i ett nordisk och i ett internationellt perspektiv - 
kretsar kring social välfärd och rättvisa straff (Hill m. fl. 2007, 
Korpinen och Pösö 2007). Men dessa begrepp är i sig dubbeltydiga 
(King och Piper 1995). Behandling i sin egenskap av straffrättslig på-
följd framstår på så sätt som ett komplext fenomen som tjänar olika 
syften (Börjeson 1966, Levin 1998, Levin m. fl. 2000, Platt 1977). Enligt 
Garland (1991) kan straff betraktas som en social institution som för-
enar motstridiga intressen. Behandlingstanken kan betraktas som en 
social institution som förenar straff och vård. Rättsforskare som Singer 
(2000) har visat att samhället idag låter barn ta ett större ansvar för sina 
handlingar. Estrada (1999), Garland (2001) och Tham (1995) har visat 
att förändrade samhälleliga strategier, som skärpt lagstiftning mot barns 
brott, kan förstås utifrån förändrade synsätt på brott och brottslingar. 
Med King och Pipers terminologi kan man säga att lagstiftningens ”tän-
kande” förändras med samhällsutvecklingen. Vanartsbegreppets upp-
komst och utmönstring ur lagen är ett historiskt exempel (Swärd 1993) 
på hur både lagstiftning och dess tillämpning samvarierar med samhälls-
utvecklingen. Ökade häktningar och ändrade sätt att lagföra unga är 
andra, nutida, exempel på det (Granath 2002, Svensson 2006). Lagen 
konstruerar såväl det utsatta barnet som den rationella brottslingen och 
reglerar såväl de samhälleliga åtgärdsrekvisiten som åtgärderna. Vagheter 
i lagstiftningen, det tomrum som uppstår när lagen inte är preciserad, 
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kan skapa fria tolkningar när lagen tillämpas, till exempel när det gäller 
vårdbehovsbegreppet (Bramstång 1964, Hollander 1985, Singer 2000, 
Swärd 1993). Socialtjänstens uppgift att utreda, bedöma och tillvarata 
barnets vårdbehov ur ett barnperspektiv har visat sig mycket bristfälliga 
och ibland kallats tillrättalagd bevisföring (Claezon 1987). Att göra 
prognostiska bedömningar av vilken hjälp barn behöver, har visat sig 
vara mycket komplicerade och det finns ingen enighet om vad som skall 
ligga till grund för en sådan bedömning (Claezon 1987, Hollander 1985, 
Lagerberg och Sundelin 2000, Sundell och Egelund 2001). Det finns in-
byggda rollkonflikter i socialtjänstens arbete (Claezon 1987). Jag vill av-
slutningsvis återknyta till Tove Stang Dahl, som enligt min uppfattning 
mycket väl fångat den komplexitet och dubbla roll som ligger inbäddad i 
socialtjänstens uppgifter, särskilt i straffrättsliga sammanhang:  

”Barnevernet settes idag – som dengang det ble opprettet – till å 
løse motsetningsfylte problemer. Barnevernet som system har 
derfor – bak velment ideologi, skiftende ordbruk og nye 
administrasjonsordninger – noen evige problemer som må 
erkjennes. I denne erkjennelsen må arbeidet med å forandre ta 
sin utgangspunkt” (Dahl 1978, citat s. 190).  

Enligt Dahl finns det något evigt problematisk inbyggt i det sociala 
arbetets uppgifter – att lösa motsättningsfulla samhällsproblem. Detta per-
spektiv anser jag vara en viktig utgångspunkt också för den här studien.  
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KAPITEL 4  
LAGSTIFTNINGEN 

Socialtjänstens roll i straffprocessen 
Samhällets olika åtgärder mot barn som har begått brott formas, som 
framgick av det inledande kapitlet, av kriminalpolitiken och välfärds-
politiken (Jareborg 1995, Nelson 1990). Utgångspunkten för samhällets 
strategier, inom båda perspektiven, när barn har begått brott, är att de 
skall hållas utanför den statliga kriminalvårdens straff och andra på-
följder, och ges vård och behandling inom den kommunala social-
tjänsten utifrån sina behov. När barn misstänks för brott skall social-
tjänsten enligt 11 u LUL avge ett yttrande, innan åklagaren beslutar om 
åtal och domstolen bestämmer påföljd. Två centrala reformer har på-
verkat förutsättningarna för socialtjänstens och yttrandets roll i straff-
processen. Det är barnets bästa och barn-perspektivet i SoL (prop. 
1996/97:124) och straffvärdet i påföljdssystemet för unga (prop. 
1997/98:96). Det är framförallt reglerna i brottsbalkens, förkortad BrB, 
31 kap. 1 u som i central mening ändrat förutsättningarna för över-
lämnandet till vård inom socialtjänsten som påföljd för brott. För ett 
sådant överlämnande krävs efter reformen 1999, dels att det finns ett 
yttrande från socialtjänsten med en vårdplan, dels att de insatser som 
föreslås i yttrandet kan bedömas som tillräckligt ingripande med hän-
syn till brottets straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Av 
särskilt intresse är därför hur lagstiftningen reglerar förhållandet mellan 
det straffrättsliga systemets reaktion på barns brott – utifrån brottets 
straffvärde – och socialtjänstens ansvar för barn som begått brott – ut-
ifrån ansvaret att bistå barnets vårdbehov. I kapitlet beskrivs över-
siktligt de grundläggande principerna, syftena med och motiven för 
samhällets olika åtgärder mot barns brott. Tonvikten ligger på lagstift-
ningens utformning för barn i åldern 15-17 år, åren 1998 och 2000. Med 
en grafisk figur av socialtjänstens roll i straffprocessen visas vad som är 
centralt i kapitlet. Socialtjänstens ansvar och uppgifter framgår av 
Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, LVU, reglerar förutsättningarna för när 
nödvändig vård får beslutas mot den enskildes vilja. Straffprocessen i 
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brottmål regleras i rättegångsbalken, RB. Handläggningen av mål och 
ärenden när den unge inte har fyllt 21 år  regleras primärt i lagen 
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, förkor-
tad LUL (prop. 1964:10, prop. 1994/95:12, prop. 1997/98:96, prop. 
2000/2001:56), Vissa regler finns i Förundersökningskungörelsen 
(1947:947) förkortad FUK.  

Figur 1. Socialtjänstens roll i straffprocessen år 1998 och 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Åtalsunderlåtelse enligt 16, 17 
uu LUL 
Strafföreläggande enligt 15 u 
LUL. Straffprocessen avslutas. 

Brott 
polisanmäls. 
Förundersökning 
inleds. Anmälan 
till socialtjänsten 
enl. 6 u LUL. 
Socialtjänsten  
kan medverka i 
förhör enl. 7 u 

Åklagaren 
prövar frågan 
om åtal. Åtal 
inom 6 veckor 
enl. 4 u LUL. 
Begäran om 
yttrande från 
socialtjänsten 
enl. 11 u LUL

Rättegång. 
Brottets straffvärde, 
art och tidigare 
brottslighet centralt 
enl. 29 kap. BrB. 
Yttrandet till 
domstol enl. 28 u 
LUL samt vid ett 
överlämnande till 
vård enligt 31 kap. 
1u BrB. 

 
Yttrandets 
betydelse för 
domstolens  val av 
påföljd:  
Barnets behov – 
brottets straffvärde? 

Utredning enl. 11 kap. 2u  
SoL. Max 4 månader. Yttrande 
enl. 11 u LUL. Bistånd enl. 4 
kap. 1u SoL. Barnets bästa enl. 
1 kap. 2u SoL 



Aa,stiftnin,en 

91 
 

I figur 1 ovan illustreras socialtjänstensIJ roll i hela straffprocessen, från 
anmälan av brott till domstolens val av påföljd. När ett brott polis-
anmäls startar en process med förundersökning av brottet, åklagarens 
beslut om åtalsunderlåtelse, strafföreläggande eller åtal, och stämnings-
ansökan. Därefter följer rättegång i domstol, domstolens klarläggande 
av den unges skuld, straffmätning och påföljdsval. Socialtjänsten har 
enligt lag en central roll under hela denna process (Clevesköld och 
Thunved 2001, s. 17). I det yttrande som åklagaren begär enligt 11 u 
LUL skall social-tjänsten, om den unge erkänt brottet eller är skäligen 
misstänkt för ett brott, beskriva om man avser att vidta några insatser 
för den unge, varvid arten, omfattningen och varaktigheten skall 
framgå. Socialtjänsten skall om åklagaren begär det eller om nämnden 
finner det nödvändigt, ge en redogörelse för den unges personliga 
utveckling och levnadsomständigheter i övrigt. Syftet med yttrandet i 
straffprocessen är att ge domstolen information – att tillgodose att dom-
stolen, utifrån brottsbalkens krav, skall kunna bedöma om socialtjäns-
tens insatser är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straff-
värde, art och den unges tidigare brottslighet, för att ett överlämnande 
till vård skall komma ifråga (prop. 1997/98:96). Olika lagar anger på 
detta sätt hur den unge får hanteras av socialtjänsten beroende på bar-
nets behov och av rättsväsendet beroende på brottets allvar och den 
unges ålder. På så sätt konfronteras olika rättsliga värden, principer och 
perspektiv när lagstiftningen skall tillämpas.  

Lagen (1964:167) med  
särskilda bestämmelser om  
unga lagöverträdare, LUL 

Straffprocessen innehåller särskilda regler, för barn och ungdomar som 
misstänks för brott. Barn skall, som nämnts, behandlas annorlunda än 
vuxna. Detta är en grundläggande straffrättslig princip. Reglerna skapar 
förutsättningar för samarbete mellan socialtjänsten och rättsväsendet, 
utifrån den grundläggande presumtionen att barn och unga skall hållas 
utanför straffsystemet. Samtidigt skall de olika samhällsinstitutionerna, 
åklagaren och socialtjänsten, vara självständiga i förhållande till 

                                                     
IJ  Socialtjänsten fullgörs enligt SoL av den eller de nämnder som kommunfullmäktige beslutar 

(SoL 2 kap. 4u). I lagen används benämningen socialnämnd (Norström och Thunved 2005, s. 40). 
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varandra. Hur detta samarbete skall utformas, kan försvåras av att de 
straffrättsliga reglerna och reglerna i Sol har delvis olika syften.  

Rapporteftergift och förundersökning  

Det finns inget krav på fullständig utredning av ett brott eller att detta 
skall rapporteras till åklagare. Om brottet är obetydligt och det är 
uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter får 
polisman besluta om så kallad rapporteftergift enligt  9 u Polislagen 
(1984:387). Snatteri och andra mindre allvarliga brott kan medge 
rapporteftergift.  Vid tidigare brottslighet bör inte rapporteftergift beslu-
tas (Clevesköld och Thunved 2001, s. 81). Misshandel är med andra ord 
en brottskategori som i normalfallet inte kan leda till rapporteftergift. 

Förundersökningen avser det förfarande där det utreds om ett brott 
har begåtts och av vem (Clevesköld och Thunved 2001, s. 82). Beslut om 
att inleda förundersökning görs med stöd av rättegångsbalken, som anger 
att förundersökning skall inledas så snart det finns anledning anta att 
ett brott blivit begången som faller under allmänt åtal (RB 23 kap. 1 u).  

Särskilda krav beträffande unga lagöverträdare  

Förundersökningen mot barn under 18 år, och som gäller brott för 
vilket fängelse på mer än sex månader är föreskrivet, skall bedrivas med 
särskild sk/n4samhet och beslut i åtalsfrågan skall vara fattat senast inom 
se: veckor från delgivning för brottet (4 u LUL). Skyndsamma åtgärder 
mot ungas brott anses, enligt lagstiftaren, vara av särskild betydelse. 
Lagföringen innebär en tydlig markering från samhällets sida gentemot 
den unge, och anses ha ett värde i sig (prop. 1994/95:12, s. 62 f). Tids-
fristen om att beslut skall vara fattat i åtalsfrågan inom sex veckor från 
delgivning, motiveras med hänsyn till att socialtjänsten måste få tillräck-
ligt med tid för att skriva yttrandet (prop. 1997/98:96, s. 146-147).  

I samband med att någon som inte fyllt 18 år misstänks för brott 
skall den unges vårdnadshavare omedelbart underrättas och kallas till 
förhör om detta inte är ett hinder för utredningen (5 u LUL). Om nå-
gon som inte har fyllt 18 år är skäligen misstänkt för brott på vilket 
fängelse kan följa, skall socialnämnden genast underrättas (6 u LUL). 
Vid förhör med den som inte fyllt 18 år och som är misstänkt för brott 
på vilket fängelse kan följa, skall företrädare för socialtjänsten närvara 
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om det är möjligt och kan ske utan men för utredningen (7 u LUL). 
Syftet med bestämmelserna är att tidigt få med både föräldrarna och 
socialtjänsten i brottsutredningen och åstadkomma en snabbare hand-
läggning. Socialnämndens medverkan vid förhöret med den unge syftar, 
enligt lagstiftaren, till att ge nämnden kännedom om den unges brott, 
och därigenom möjlighet att på ett tidigt stadium agera med stöd till 
den unge (prop. 1994/95: 12, s. 65-66).  

Tvångsmedel  

Under förundersökningen kan olika tvångsmedel användas. Den grund-
läggande förutsättningen för att någon skall kunna häktas är att denne 
på sannolika skäl är misstänkt för brott (RB 24 kap. 1 u). Det krävs 
synnerliga skäl för att häkta unga mellan 15-17 år som misstänks för 
brott (23 u LUL – se mer om synnerliga skäl nedan). Detta innebär att 
häktning skall ske som en sista utväg. Ålder, hälsotillstånd eller annan 
liknande omständighet kan vara ett skäl till att häktning undviks, om 
betryggande övervakning kan ske på annat sätt och om häktningen kan 
komma att medföra allvarliga men för den som häktas (RB 24 kap. 4 u). 
Sådan övervakning kan ske genom att socialtjänsten placerar  den miss-
tänkte i dennes hem eller genom placering på lämplig institution (prop. 
1989/90:28, s.55, 79, s. 112, Socialstyrelsens Allmänna råd 1997, s. 44). 
Framförallt när det gäller risken att unga häktas, ställs krav på 
socialtjänstens agerande i syfte att undvika att unga häktas (se även6 u 
LVU nedan).  

Åtalsprövning och socialnämndens yttrande  

Så snart förundersökningen är avslutad skall åklagaren besluta om åtal 
skall väckas (RB 23 kap. 20 u). Det finns situationer då åklagaren kan 
besluta att inte väcka åtal. En viktig förutsättning för dessa beslut är i 
vissa fall socialnämndens yttrande. Ifråga om den som är under 18 år 
och som misstänks för ett brott skall åklagaren, innan han fattar beslut i 
åtalsfrågan, inhDmta /ttran4e från socialnämnden i den unges kommun. 
Yttrandet skall innehålla information till åklagaren och domstolen, om 
socialtjänsten avser att vidta några åtgärder för den unge, vilka åtgärder 
som kommer att vidtas samt en plan för åtgärdernas art, varaktighet 
och omfattningG Socialtjänsten skall även om det bedöms nödvändigt 
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redogöra för om nämnden tidigare vidtagit åtgärder mot den unge. Ytt-
randet behöver inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart 
att det finns förutsättningar för åtalsunderlåtelse eller om det annars är 
obehövligt (11 u LUL). Åklagaren skall ange inom vilken tid yttrandet 
skall lämnas och ge socialnämnden anvisningar för hur yttrandet kan 
begränsas. Åklagaren får medge att yttrandet lämnas senare om nämn-
den inte kan lämna yttrandet inom föreskriven tid (12 u LUL). Social-
tjänstens yttrande är obligatoriskt och skall avges skyndsamt. Ett vik-
tigt motiv för detta är att skynda på handläggningen i straffprocessen 
mot unga lagöverträdare (prop. 1994/95:12, s. 66). Efter reformen år 
1999 har ett viktigt syfte med förändringarna varit att öka förutsebarhe-
ten vid ett överlämnande till vård. Av det skälet skall socialtjänstens 
yttranden vara utförliga. En målsättning är att domstolen i rimlig ut-
sträckning skall kunna förutse vilken vård eller vilka åtgärder som den 
unge blir föremål för och ge åklagaren och domstolen en bättre uppfatt-
ning om den unges vårdbehov och socialtjänstens planerade åtgärder 
efter ett överlämnande (prop. 1997/98:96. s. 145). På så sätt skall dom-
stolen kunna värdera socialtjänstens yttrande, med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen och annars kombinera överlämnandet med 
andra påföljder (a.a. s. 148-149). 

LUL anger att socialtjänstens yttrande skall specificeras på ett tydligt 
sätt utifrån insatsernas omfattning, varaktighet och innehåll. Reglerna i 
LUL avkräver dock inte socialtjänsten några specifika förslag till insatser.  

Åtalsunderlåtelse och strafföreläggande 

Ztalsun4erl>telse är ett beslut av åklagaren att underlåta åtal för någon 
som begått brott innan han fyllt 18 år enligt 17 u i LUL (16 u LUL). När 
detta sker avstannar straffprocessen. Åtalsunderlåtelse får beslutas om 
den unge blir föremål för socialtjänstens åtgärder enligt SoL eller enligt 
LVU eller annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd och 
om åklagaren bedömer insatserna som lämpliga. (17 u 1 st. p.1-3 LUL).  

Åtalsunderlåtelse får också beslutas om det är uppenbart att brottet 
har skett av okynne eller förhastande (17 u 2 st. LUL). Vid bedöm-
ningen av om åtalsunderlåtelse skall meddelas skall åklagaren särskilt 
uppmärksamma den unges vilja att ersätta målsäganden för skada som 
uppkommit genom brottet, att avhjälpa eller begränsa skadan eller på 
annat sätt gottgöra målsäganden. (17 u 3 st. LUL). Åtalsunderlåtelse får 
inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenom 
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åsidosätts (17 u 4 st. LUL). Med väsentligt enskilt intresse avses om 
målsäganden vill väcka åtal. Med väsentligt allmänt intresse avses 
allmänpreventiva skäl och åklagaren skall särskilt beakta om den unge 
tidigare gjort sig skyldig till brott (prop. 1994/95:12, s. 76 f). Av det 
sistnämnda framgår att allmänpreventiva skäl begränsar möjligheten till 
beslut om åtalsunderlåtelse. Ett viktigt motiv för sådana begränsningar 
är att markera för den unge att samhället ser allvarligt på upprepad 
brottslighet (prop. 1994/95:12, s. 76). Den som får åtalsunderlåtelse 
skall iaktta skötsamhet. Åklagaren kan återkalla ett beslut om åtals-
underlåtelse, om det visar sig att den unge åsidosatt kravet på skötsam-
het genom att begå nya brott. Det krävs att det inte är fråga om 
lindrigare brottslighet och av samma slag som den tidigare brottslig-
heten (LUL 22u). Åklagaren får utfärda strafföreläggande för brott som 
någon har begått innan han fyllt 18 år, om det kan antas att den unge 
endast skulle ha dömts till böter om brottet gått till åtal (15 u LUL). Ett 
strafföreläggande innebär en avvägning mellan olika intressen; å ena 
sidan att ge en kännbar reaktion på grund av den unges brott och å 
andra sidan att upprätthålla principen om att unga lagöverträdare skall 
hållas utanför domstolarna så långt det är möjligt (Clevesköld och 
Thunved 2001, s. 116). Strafföreläggandet godkänns genom att den miss-
tänkte undertecknar föreläggandet och godtar det straff och den särskilda 
rättsverkan samt det enskilda anspråk som upptagits i föreläggandet 
(Clevesköld och Thunved 2001, s. 115-116, se även RB 48 kap. 9 u).  

Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoL är en ramlag som uttrycker mål- och programförklaringar. Dessa 
utgör riktningsangivelser för tolkning och tillämpning av reglerna 
(Strömholm 1996, s. 263-264). I förarbetena motiverades ramlags-
konstruktionens förhållande mellan mål, syften, principer och regler på 
följande sätt: ”… ju bättre lagstiftarna i lagen anger mål och syften, 
desto mindre blir behovet av en fast, detaljerad reglering. /../. En 
mindre fast reglerad lagstiftning ger större frihet vid val av tillväga-
gångssätt och gör det möjligt att ta större hänsyn till vad den enskilde 
vill och behöver. /../En alltför detaljerad lagstiftning kan här utgöra ett 
hinder (prop. 1979/80:1 s 141-142). Av detta följer att lagstiftaren avsett 
att ange de primära målen och syftena med lagen och lämna stort 
utrymme för tillämparen att nå dessa mål. Målen med socialtjänstens 
verksamhet anges i första kapitlet.  
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Övergripande mål i SoL 

I den så kallade portalparagrafen, numera i 1 kapitlet 1 u, uttrycks må-
len med socialtjänstens verksamhet. Där framgår såväl socialtjänstens 
strukturella som individuella ansvar (prop. 1979/80:1, Del A, s. 522). 
Lagen har ändrats, kapitelindelats och moderniserats men de grund-
läggande principerna och värdena har inte ändrats (prop. 2000/01:80). 
Socialtjänsten utgör, enligt lagstiftaren, en central del av välfärdspoliti-
ken (prop. 2000/01:80, s. 81). Socialtjänstlagen är en välfärdslag. De 
övergripande målen för socialtjänsten har definierats i lagens 
portalparagraf. Den tydliggör och anger riksdagens ambitioner med 
lagverket och ger på detta sätt uttryck för socialtjänstens roll som en 
central del av välfärdspolitiken, och tydliggör riksdagens ambitioner 
med den (prop. 2000/01:80,s. 84). Samhällets socialtjänst skall på demo-
kratins och solidaritetens grund främja människornas sociala och 
ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i 
samhällslivet. Socialtjänsten skall ta hänsyn till den enskildes eget an-
svar för sin situation och insatserna skall inriktas på att frigöra och 
utvecklas enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall 
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 
(SoL 1 kap. 1 u). Utmärkande för lagen är, enligt lagstiftaren, att den så 
starkt betonar att socialtjänsten skall ha sin utgångspunkt i rätten för 
den enskilde att själv bestämma över sin situation (prop. 1979/80:1 Del 
A, s 523). I det avseendet innebär socialtjänsten slutpunkten för en ut-
veckling som har inneburit att de kontrollerande eller tvingande insla-
gen inom socialvården successivt har försvunnit ur lagstiftningen. Där-
för betonar lagstiftaren att socialtjänstens insatser skall bygga på respekt 
för människornas självbestämmanderätt och integritet och att social-
nämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras till-
sammans med honom (a.a.).  

Barnets bästa 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till bar-
nets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år (SoL 1 
kap. 2 u). Bestämmelsen emanerar ur barnkonventionens artikel 3 och 
uttrycker ett viktigt politiskt principiellt intresse. I förarbetena fram-
hölls att socialtjänstens arbete skall utgå från ett barnperspektiv (prop. 
1996/97:124, s.1). Detta innebär, enligt lagstiftaren, att beslut som rör 
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ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just 
det barnet. Barnets bästa behöver inte vara utslagsgivande. Om andra 
intressen anses väga tyngre vid utrednings-, stöd och behandlingsåtgär-
der, krävs att myndigheterna kan visa att en sammanvägning skett av 
relevanta intressen vid beslutet i det enskilda fallet (a.a. s. 99-100). SoL 
preciserar inga metoder för att klarlägga vad som är barnets bästa eller 
hur detta kan bedömas. Bedömningen om vad som är barnets bästa när 
barn begått brott, blir en tolkningsfråga som avgörs av socialtjänstenIN 
och är inte uteslutande en juridisk bedömning. I förarbetena angavs att 
ett barnperspektiv kan betyda att se ur barnets synvinkel, att se med 
barns ögon. Men barnperspektiv kan också betyda att vuxna ser barnet, 
den vuxne har barnet i sin synvinkel (prop. 1996/97:124, s. 99). Enligt 
Barnkommittén innebär ett barnperspektiv att barnet betraktas som en 
”expert” på sin egen situation (SOU 1997:116, kap. 6.2.4). Lagstiftaren 
menade att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedöm-
ning om vad som är bäst för just det barnet. Olika förslag till lösningar 
behöver, enligt lagstiftaren, analyseras och vägas mot varandra i en be-
slutssituation. Barnets bästa skall alltid beaktasC utre4as och re4ovisas (a.a. 
mina kursiv.). Lagstiftaren menade dock att barn inte kan ses isolerade 
från sina föräldrar och föräldrar kan inte ses isolerade från sina barn. 
Att de vuxna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också i 
barnets intresse. Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna 
måste dock, enligt lagstiftaren, barnets intresse ha företräde (prop. 
1996/97:124 s 99- 100, se även prop. 2002/03:52).  

Enligt Socialstyrelsen (2006) kan inte barn avgöra sitt eget bästa (a.a. 
s. 17). Socialtjänsten kan inte heller avgöra vad som är barnets bästa 
utan att ta reda på vem det enskilda barnet är och hur han eller hon ser 
på sin situation (a.a.). För bestämmandet av barnets bästa får man, en-
ligt Socialstyrelsen, det bästa underlaget genom att kombinera ett objek-
tivt perspektiv som innebär att beakta det man vet genom forskning 
och erfarenhet, med ett subjektivt perspektiv som innebär att lyssna på 
barnet (a.a., se även SOU 1997:1156, kap. 6.2). Att tillämpa principerna 
om barnets bästa och rätt till delaktighet innebär en rad dilemman. Ett 
dilemma är barnets beroende av sina föräldrar (Socialstyrelsen 2006, 

                                                     
IN

  Barnkommittén menade att barnets bästa inte endast är en fråga om kunskap om reglerna 
utan också hur de bör tillämpas med utgångspunkt från reglernas syfte. Kommittén menade 
att en bedömning om barnets bästa innefattar både kunskap om la,ens krav och an4ra kunska8er 
som ligger utanför lagen (SOU 1997:116, kap. 5.7). Kommittén menade att otillräcklig 
kunskap i dessa frågor är ett av de största riskmomenten vid tolkningen och tillämpningen av 
barnets bästa (a.a. kap. 6.4). 
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s. 17.). Ett annat dilemma följer av svårigheten att betrakta barn som 
både kompetenta, aktiva medansvariga subjekt och att betrakta barn 
som skyddsbehövande och sårbara objekt (a.a. s. 18). En allmän 
uppfattning är att barn skall hållas utanför domstolsprocesser då dessa 
kan vara skadliga för barn (SOU 1997:116, s. 186). Ett barns medverkan 
i straffprocessen kan få betydelse för barnets fortsatta liv. Det anses 
vara av stor betydelse att de personer som hör barnet och värderar dess 
uppgifter i straffprocessen har ordentlig kompetens för detta (a.a. s. 20, 
se även kap. 14.2.3).  

Barnet tillmäts en expertroll på sin egen situation. Detta skall vägas 
in i bedömningen bland andra intressen. Ett ytterligare dilemma kan 
uppstå när barn har begått brott. Det kan innebära en konflikt mellan å 
ena sidan samhällets skyddsbehov av att lagföra och straffa barnet och å 
andra sidan att skydda barnet från straffprocessens negativa skadeverk-
ningar. Hur barnets bästa skall balanseras i sådana situationer framgår 
inte i lagen eller förarbetena. 

Socialtjänstens ansvar och uppgifter 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp de behöver (SoL 2 kap. 2 u). Detta innebär att 
ansvaret för samhällets yttersta stöd har lagts på en enda myndighet, i 
avsikt att undvika att människor faller mellan olika myndigheters an-
svar (prop. 1979/80:1, s 143 ff.). Socialtjänstens generella uppgifter in-
riktas på tre nivåer - strukturella, allmänna och individuella. Social-
tjänsten skall medverka i samhällsplaneringen, samarbeta med andra 
samhällsorgan och informera om socialtjänsten och bedriva upp-
sökande verksamhet och främja förutsättningarna för goda levnadsför-
hållanden. Socialtjänsten skall även svara för omsorg och service, upp-
lysningar, rådgivning och stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bi-
stånd till familjer och enskilda som behöver det (SoL 3 kap. 1 u). Social-
tjänsten har en viktig uppgift i samhällets brottsförebyggande arbete. 
Brottsligheten måste, enligt lagstiftaren, angripas från en bred kriminalL
8olitisk helhetss/n (prop. 1996/97:124, s. 38). Denna kriminalpolitiska 
ansats omfattar vDlfDr4s8olitiken. Åtgärder som bidrar till att stärka skydds-
näten för barn och ungdomar anses vara lika betydelsefulla i det 
kriminalpolitiska arbetet som åtgärder inom rättsväsendet (a.a. mina 
kursiv.). Lagstiftaren har framhållit att det inom alla samhällsområden 
krävs en ökad medvetenhet om vikten av brottsförebyggande insatser 
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och har därför avsett att lyfta fram även dessa aspekter på arbetet inom 
socialtjänsten (prop. 1996/97:124, s. 38). Behovet av tidiga insatser 
betonas (a.a. s. 54). Särskilt stöd bör, enligt lagstiftaren, ges åt barn som 
tidigt uppvisar problembeteenden eller som har föräldrar som har svårt 
att klara sin fostrande roll. När ungdomar har begått brott och riskerar 
att komma in i en kriminell utvecklin,, skall samhället snabbt ingripa med 
t/4li,aC konsekventa och konkreta åtgärder. Huvudansvaret för dessa åtgärder 
ligger hos socialtjänsten (a.a., mina kursiv.). Ett sätt att fullgöra dessa 
uppgifter är, enligt lagstiftaren, genom samarbete med andra myndig-
heter (a.a.). Av bestämmelserna framgår att socialtjänstens välfärds-
politiska uppdrag också utformats av kriminalpolitiken. Lagen har 
kompletterats med en bestämmelse om att socialtjänstens insatser skall 
vara av god kvalitet och att det skall finnas personal med lämplig 
utbildning och erfarenhet för att fullgöra socialtjästens uppgifter (SoL 3 
kap. 3 u). En särskild kontaktperson, eller familj, kan hjälpa och stödja 
den enskilde. Om barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om 
den unge själv begärt eller samtycker till det (SoL 3 kap. 6 u).  

Rätten till bistånd 

I socialtjänstreformen angavs både ett samhälls- och ett individperspek-
tiv när det gäller rätten till bistånd (prop. 1979/80:1, Del A s. 129). Med 
samhällsperspektiv syftade lagstiftaren på en samhällsutveckling av 
onda verkningar som innebär sociala problem och åtföljande hjälp-
behov. Strukturella problem innebär svårigheter på det individuella 
planet, vilket socialtjänsten måste möta med såväl struktur- som 
individinriktade insatser (a.a.). Med det individuella perspektivet avses 
att den enskilde både har en rDtt till bistånd och samtidigt ett eget ansvar. 
Att ta ifrån en människa e,et ansvar kan, enligt lagstiftaren, innebära att 
man frånkänner henne personlig värdighet (a.a. mina kursiv.). Bistånds-
bestämmelser har införts i 4 kap. 1 u SoL. Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillför-
säkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker 
hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (SoL 4 kap. 1 
u). Biståndet skall utformas så att det svarar mot socialtjänstlagens mål. 
Rättighetsbestämmelsens grundläggande syfte innebär en yttersta 
garanti för medborgarnas livsföring (prop. 2000/01:80, s. 91, Norström 
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och Thunved 2005, s. 73). Lagstiftaren menar att det inte är möjligt att 
ge en uttömmande lista över alla de insatser och behov som skall anses 
ingå. Vid varje form av bistånd skall alltid en individuell bedömning 
göras i förhållande till det behov som biståndet syftar till att tillgodose 
(prop. 2000/01:80, s. 93).  

Begreppet ”för sin livsföring i övrigt” sammanfattar, enligt lagstifta-
ren, en lång rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård 
och omsorg (a. prop. s. 90). Det finns därmed en frihet för socialtjäns-
ten att välja insats för den enskilde, med utgångspunkt från hans eller 
hennes behov av stöd och hjälp (a. prop. s. 90). Av bestämmelsen fram-
går att biståndet är en rättighet utifrån den enskildes behov och att bi-
ståndet skall tillförsäkra den enskilde ett självständigt liv, om denne inte 
själv eller genom någon annan kan få sina behov tillgodosedda. Här ingår 
till exempel vård- och behandlingsinsatser för barn och unga. Med vård 
och behandling nämns i förarbetena sådana insatser som riktar sig mot 
missbruk  av alkohol, narkotika och liknande (prop. 2000/01:80, s. 93).  

Allt bistånd inom socialtjänsten är en frivillig rättighet och utgår 
från den enskildes behov. Samtidigt har den enskilde ett eget ansvar för 
sin situation. Vård och behandling av unga utgör ett bistånd. I lagen 
preciseras inte hur biståndet skall utformas för barn och unga som begått 
brott. Socialtjänsten kan emellertid, när det gäller barn som begått brott, 
vidta mer ingripande insatser om det bedöms finnas ett sådant behov 
när den unge inte samtycker till frivilliga insatser. Detta regleras i LVU. 

Särskilda bestämmelser för barn och unga 

Målen för socialtjänstens uppgifter för barn i särskilda situationer ut-
trycks i SoL 5 kapitel 1 u och är både allmänt och individuellt utfor-
made. De allmänna målen innebär att socialtjänsten, i nära samarbeta 
med hemmen, skall verka för att barn och ungdom växer upp under 
trygga och goda förhållanden. De individuella målen innebär att social-
tjänsten med särskild uppmärksamhet skall följa utvecklingen hos barn 
och ungdom som visat tecken till en ogynnsam utveckling och aktivt 
förebygga och motverka missbruk och kriminalitet bland barn och 
ungdom (SoL 5 kap. 1 u). Socialtjänsten skall i nära samarbete med 
hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen 
till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför hemmet (SoL 
5 kap. 1 u). Lagstiftaren har särskilt avsett att lyfta fram socialtjänstens 
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skyldighet att ta ansvar för skyddet för barn och ungdom, genom 
uttrycket }med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn 
och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling} (prop. 
1996/97:124, s. 101) (se nedan under LVU Förebyggande insatser). I det 
förebyggande arbetet mot brottsligt beteende och missbruk har lag-
stiftaren uttryckt att det är angeläget att socialnämnden inte utan vidare 
släpper kontakten med ungdomar som har visat tecken till en ogynn-
sam utveckling, i situationer när förutsättningarna för vård enligt LVU 
inte är uppfyllda och samtycke till insatser inte har kunnat erhållas. För 
att kunna vända familjernas inställning till att ta emot hjälp krävs, 
enligt lagstiftaren, både ett varierat utbud av insatser och hög kompe-
tens hos berörda socialarbetare. Insatserna skall bestämmas tillsammans 
med den enskilde (prop. 1996/97:124, s. 101-102). Socialtjänsten skall  
även samverka med andra samhällsorgan och organisationer, när det 
gäller barn som far illa eller riskerar att utvecklas ogynnsamt (SoL 5 
kap. 1u a). Två sorters samverkan åsyftas, dels en övergripande lokal 
nivå i kommunen och dels samverkan kring enskilda barn (prop. 
2002/03:53, s. 59-60). Samverkan på den individuella nivån bör alltid 
utgå från det enskilda barnets behov (a.a. s.60). Lagstiftaren menade att 
socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården samt förskolan, skolan 
och skolbarnsomsorgen bör ha en gemensam skyldighet att samverka, 
om barn far illa eller riskerar att fara illa. Utifrån socialtjänstens 
yttersta ansvar ansåg lagstiftaren att det var naturligt att ett lagfäst ansvar 
för att samverkan kommer till stånd ligger hos socialtjänsten (a.a. s. 61).  

Handläggning av ärenden  

I 11 kap SoL finns regler om socialtjänstens utredningssk/l4i,het samt 
regler om barnet som juridisk part. Enligt huvudregeln skall social-
nämnden utan dröjsmål inleda en utredning av vad som genom ansökan 
eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan för-
anleda någon åtgärd av nämnden (SoL 11 kap. 1 u). Med utredning av-
ses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för nämnden 
att fatta ett beslut i ett ärende (prop. 1979/80:1, Del A, s. 398, 562). 
Utredningsskyldigheten utgår dels från att den enskilde ansöker om 
hjälp och dels på annat sätt, till exempel genom anmälan (Socialstyrel-
sen 2006, s. 29). Vid en utredning om socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns behov av skydd eller stöd, får nämnden konsultera sakkunniga 
samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så 
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inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet och skyndsamt och 
vara slutförd senast inom f/ra m>na4erG Socialnämnden får besluta att 
förlänga utredningen för viss tid. Den som berörs av en sådan utredning 
skall underrättas om att en utredning inleds (SoL 11 kap. 2 u).  

När en åklagare begär ett yttrande enligt LUL är nämnden skyldig 
att inleda en utredning, oberoende av den unges eller vårdnadshavarens 
inställning (Socialstyrelsen 2006, s. 30). Det är den unges förhållanden 
och situation vid tiden för utredningen som skall leda vidare till insatser 
från socialtjänstens sida. En utredning skall ges den omfattningen att 
den kan le4a till ett sakli,t korrekt beslut och för den enskildes rättssäkerhet 
är det därför viktigt att myndigheternas beslut grundas på en tillförlitlig 
utredning (prop. 1979/80:1, Del A s. 398, Norström och Thunved 
2005, s. 178). Vad som konkret menas med att beslutet är sakligt kor-
rekt är svårt att ange generellt (Clevesköld, L, Lundgren, L och 
Thunved, A (2005), s. 131). En viktig princip för saklighet och objek-
tivitet finns i regeringsformen, RF. Där anges att domstolar och förvalt-
ningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen, skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet (RF 1 kap. 9u). Med likhet inför lagen 
innebär att lika fall skall behandlas lika (Clevesköld m. fl. 2005, s. 131). 
Bestämmelser har införts i SoL i syfte att ytterligare stDrka barns behov av 
sk/44. Socialtjänsten får inleda en utredning oberoende av samtycke för 
att utreda barnets behov av skydd och ger socialtjänsten möjlighet att 
bryta sekretessen om det behövs för att utredningen skall kunna 
genomföras (prop. 1996/97:124, s. 110, Norström och Thunved 2005, 
s. 182, min kurs.). En vårdplan skall upprättas när någon skall vårdas 
utanför det egna hemmet (SoL 11 kap. 3 u). Utredningsinformationen 
skall dokumenteras med respekt för den enskildes integritet. Personliga 
värdeomdömen om socialtjänstens klienter bör, enligt lagstiftaren, ske 
med stor försiktighet (prop. 1979/80:1, del A, s. 404 f, 563).  

Barn som har fyllt 15 år har partsställning enligt bestämmelserna i 
SoL  och har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna 
lag SoL (11 kap. 10 u). Syftet med denna bestämmelse är att beslut som 
rör barn inte skall fattas utan att barnet getts möjlighet att delta i beslutet 
och uttrycka sin uppfattning (prop. 1979/80:1, del A, s. 13, s. 408-409).  
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Underrättelse till åklagare 

Om någon har överlämnats till vård skall socialnämnden underrätta 
åklagaren, om vården eller de andra åtgärder som redovisats i vård-
planen inte kommer till stånd. Detsamma gäller om den som överläm-
nats till vård inom socialtjänsten som påföljd för brott bryter mot före-
skrift som meddelats enligt BrB 31 kap. 1 u 3 st. p. 2 i brottsbalken 
(SoL 12 kap. 8 u). Bestämmelsen syftar, enligt lagstiftaren, till att stärka 
reaktionssystemets och få överlämnandepåföljden att framstå som 
konsekvent och trovärdig (prop. 1997/98:96). a. s. 156). Underrättelsen 
skall lämnas skriftligen och innehålla de uppgifter som åklagaren be-
höver, om det finns anledning att undanröja överlämnandet enligt 
brottsbalken (prop. 1997/98:96 s. 156 f.). 

Anmälan om missförhållanden 

Anmälningsplikten i  14 kap 1 u SoL innebär att myndigheter är skyl-
diga att anmäla till socialtjänsten och att lämna socialnämnden alla upp-
gifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av 
skydd (SoL 14 kap. 1 u). Socialtjänstens viktigaste uppgifter är att 
skydda barn och unga som befinner sig i en utsatt situation Sekretessen 
kan därför brytas i syfte att socialtjänsten alltid skall kunna få kännedom 
om sådana förhållanden och utreda barn och ungas behov av skydd 
(prop. 1979/80:1, del A, s. 9, 421-413, prop. 1996/97:124, s. 103 ff.).  

Anmälningsplikten visar socialtjänstens ansvar för att skydda barn 
och unga som i olika situationer riskerar att fara illa. 

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

Inledande bestämmelser 

Av bestämmelserna i 1 u LVU framgår att lagen är ett komplement till 
SoL. LVU reglerar förutsättningarna för att frångå den grundläggande 
frivillighetsprincipen enligt SoL. Lagens syfte är att ge skydd till barn 
och bereda dem vård i vissa situationer när det inte går att få samtycke 
till nödvändig vård (prop. 1979/80:1, del A s. 499 f). LVU har sedan 
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den infördes ändrats i syfte att ytterligare stärka skyddet för utsatta 
barn utifrån barnperspektivet enligt Sveriges åtaganden enligt barn-
konventionen (prop. 2002/03:53, s. 105).  

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt 
bestämmelserna i SOL. Insatserna skal präglas av respekt för den unges 
människovärde och integritet (LVU 1 u 1 st.). Syftet med bestämmelsen 
är, enligt lagstiftaren, att markera att barnet/den unge är en självständig 
individ med egna rättigheter som skall behandlas med respekt (prop. 
2002/03:53, s. 105). Den som är under 18 år skall dock beredas vård 
med stöd av LVU om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 u 
föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge 
med samtycke. Samtycket gäller den som har vårdnaden om honom 
eller henne och när den unge fyllt 15 år av honom eller henne själv  
(LVU 1 u 2 st.). Vård med stöd av LVU kan inte, annat än i undantags-
fall, beslutas om det finns ett samtycke till nödvändig vård. Sådana 
undantag prövas av domstol. Socialstyrelsen rekommenderar därför att 
samtycke sker skriftligt som ett bevis för att den planerade vården god-
känts av föräldrarna och den unge (Socialstyrelsens Allmänna råd 
1997:15, s 18).  

Vissa andra åtgärder får enligt 22 och 23 u vidtas utan samtycke 
(LVU 1 u 4 st.). Den unges bästa skall vara avgörande vid beslut enligt 
LVU (LVU 1 u 5 st.). Lagen är primärt en skyddslag för barn och unga 
och andan i lagen är, enligt lagstiftaren, att de insatser som görs och 
beslut som fattas skall vara till för den unges bästa. Enligt lagstiftaren 
har rättsutvecklingen tenderat att inte alltid sätta den unges intresse 
främst och syftet med bestämmelsen om barnets bästa avser att tydlig-
göra att in,a an4ra intressen kan ha samma tyngd vid bedömningen av 
vilka åtgärder som skall vidtas. Barnets bästa skall vara avgörande vid 
alla beslut enligt lagen (prop. 2002/03:53, s. 77). Lagstiftaren anförde att 
LVU enbart reglerar åtgärder och beslut som riktar sig till barn och 
unga när det föreligger en påtaglig risk för att dess hälsa och utveckling 
skadas. Det handlar, enligt lagstiftaren, om samhällets mest utsatta barn 
och ungdomar. I en konflikt mellan barnets behov och andra intressen 
skall hänsynen till barnets bästa alltid ges företräde (prop. 2002/03:53, 
s. 77). Den närmare innebörden av barnets bästa anges varken i SoL 
eller i föräldrabalken. Barnets bästa måste därför avgöras i varje enskilt 
fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena och hänsyn 
tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 
utveckling. Så långt det är möjligt skall såväl kortsiktiga som långsiktiga 
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effekter för barnet beaktas. Lagstiftaren anförde: ”Det säger sig självt att 
det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för 
barnet. I sådana fall blir det till sist domstolens resp. socialnämndens 
uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande.} (prop. 
2002/03:53 s 77-78).  Den unges inställning skall så lång möjligt klar-
läggas och hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans 
eller hennes ålder och mognad (LVU 1 u 6 st.). Bestämmelsen tar sikte 
på alla beslutssituationer och åtgärder som vidtas med stöd av LVU, 
och inte enbart domstolens beslut (prop. 2002/03:53, s. 105). Skyldig-
heten att så långt möjligt ta reda på barnets egen inställning och respek-
tera densamma vid beslutsfattandet har utvidgats till att gälla alla 
beslutssituationer och ingripanden som sker med stöd av lagen (a.a.). 
Bestämmelserna markerar inga skillnader mellan barn som begått brott 
och andra barn som behöver vård utan gäller alla barn. Lagstiftaren har 
överlåtit till socialtjänsten och domstolarna att utifrån en bedömning 
av de individuella förhållandena, avgöra vad som är barnets bästa ut-
ifrån barnets psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling. 
Bedömningen skall ske individuellt utifrån det enskilda barnets sociala 
situation och förhållanden. 

Förutsättningar för vård 

I fortsättningen är det i huvudsak rekvisiten i 3 u (beteendefallen) för 
ålderskategorin 15-17 år som har begått brott som är centrala. Enligt 
lagen skall vård beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling 
för en 8>ta,li, risk att ska4as genom missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande bete-
ende (LVU 3 u). Rekvisitet påtaglig risk innebär att socialnämnden inte 
skall vänta tills det uppstått en skada hos barnet. Istället skall det be-
dömas om det finns en risk för att barnet skadas, om inte socialnämn-
den ingriper (prop. 1989/90:28, s. 61 ff.).  

Motiven för ingripande på grund av brottsli, verksamhet motiverades i 
förarbetena på följande sätt: ”Under beskrivningen faller givetvis inte 
rena bagatellföreteelser och inte heller enstaka brott som inte är av 
allvarlig art. Det är först vid en brottslighet som ger uttryck för en så-
dan bristande anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett 
vård- och behandlingsbehov som det kan bli fråga om att bereda den 
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unge vård med stöd av LVU” (prop.IS 1979/80:1, s. 582). Redan ett en-
staka brott av allvarli, art kan, enligt förarbetena, utgöra ett vårdbehov 
utan att det behöver vara fråga om brottslig verksamhet (prop. 
1979/80:1, s 583, prop. 1989/90:28, s. 66-67). Vad som avses med brott 
av allvarlig art mer konkret preciserades inte i förarbetena.  

Hissbruk av beroendeframkallande medel avser sådant bruk av alko-
hol, narkotika eller därmed jämställda tekniska preparat som snart kan 
leda till ett beroende eller där ett beroende redan etablerats. 
Heroinmissbruk anses redan i mindre mängder kunna innebära en 
allvarlig fara för den unge att skadas och kan ligga till grund för tvångs-
vård (prop.IV 1979/80:1, s. 583, prop. 1989/90:28, s. 66-67). Med socialt 
ne4br/tan4e beteen4e menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker 
från samhällets grundläggande normer, och kan innebära att den unge 
vistas i mycket olämpliga miljöer som knarkarkvartar och liknande. 
Det krävs alltid att beteendet skall innebära en påtaglig risk för den 
unges hälsa eller utveckling (prop. 1989/90:28, s 67). 

Det centrala är riskbedömningen av att den unge skadas om inte 
socialnämnden ingriper till den unges skydd (prop. 1989/90:28, s. 63). 
Det får således inte, enligt lagstiftaren, vara subjektiva antaganden eller 
ovidkommande omständigheter som till exempel allmänna samhälls-
värderingar som föranleder ett ingripande med stöd av LVU. Det är det 
föreliggande beteendet och aktuella vårdbehovet som är det centrala. 
Detta aktualitetskrav innebär att omständigheter som ligger långt tillbaka 
i tiden inte får läggas till grund för ett beslut om LVU (prop. 
1989/90:28, s. 62, s. 106-107, min kurs.).  

Vård skall också beslutas om den unge dömts till sluten ungdoms-
vård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, i 
fortsättningen även LSU, och, vid verkställighetstidens slut, bedöms 
vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa påtaglig risk att 
skada sin hälsa eller utveckling (LVU 3 u 2 st., prop. 1997/98: 96, 
s. 174). Lagstiftaren tonade ner aktualitetskravet i dessa fall, i avsikt att 
ungdomar som avtjänat LSU skall kunna vårdas enligt LVU (prop. 
1997/98: 96, s. 174). Motivet är behandlingsmässigt och värdet av tilläg-
get i 3 u innebär, enligt förarbetena, att samhället får en bättre möjlig-
het att säkerställa kontinuiteten i vården under längre tid än den ut-
dömda påföljden medger (a.a. s 174-175). Lagstiftaren påtalade här en 
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risk med att gränsen mellan LVU vården och den straffrättsliga reaktio-
nen kunde suddas ut, varför beslutet skulle fattas av länsrätten enligt 
samma fullständiga prövning som vid beslut om ingripande enligt 
LVU. Beslut om förlängd vård skall således efter socialnämndens ansö-
kan fattas av länsrätten endast om det föreligger ett uppenbart behov av 
fortsatt vård (a.a. s. 175). 

 Socialtjänsten ansöker och länsrätten beslutar om vård enligt LVU. 
Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, 
grunderna för att den unge behöver beredas vård, socialtjänstens tidigare 
vidtagna åtgärder och den vård nämnden avser att ordna (LVU 4 u).  

LVU syftar till att ge skydd åt barn. Barn som har begått brott kan 
bli omhändertagna för vård om de deras brottsliga beteende ger uttryck 
för en bristande anpassning till samhällets grundläggande normer. 
Lagen anger inte vilka typer av brott som åsyftas och inte vad som av-
ses med att avvika från samhälles grundläggande normer. Inte heller 
klargörs vad som menas med brott av allvarlig art. Det måste finnas en 
kausal koppling mellan vårdbehovet och någon av specialindikatio-
nerna missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande 
beteende, för att lagen skall vara tillämplig. Föreligger samtycke till 
nödvändig vård, skall SoL tillämpas. Konstruktionen av förhållandet 
mellan LSU och LVU är komplex genom att behovsgrundad vård sam-
mankopplas med straff.  

Omedelbart omhändertagande 

Det kan finnas situationer då länsrättens beslut inte kan avvaktas och 
det är sannolikt att den unge kan behöva beredas vård med stöd av 
LVU. I sådana situationer får nämnden eller nämndens ordförande be-
sluta 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 
utredningen  allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Beslu-
tet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När socialnämnden 
har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den 
unge omedelbart skall omhändertas (LVU 6 u).  

Tillämpningsområdet gäller om en tonåring lever under bristfälliga 
förhållanden; att han inte vill medverka i vården; eller hindrar utred-
ningen. Ett omedelbart omhändertagande kan också ske om den unge 
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riskerar att häktas (prop. 1989/90:28, s. 55). Lagstiftaren menade att det 
kan i undantagsfall föreligga häktningsskäl beträffande ungdomar under 
18 år. I de fallen är det enligt lagstiftarens mening angeläget att social-
tjänsten ges möjlighet att i omedelbar anslutning till att häktningen 
hävs överta ansvaret för vården av den unge (a.a.). I lagens förarbeten 
till ändring av bestämmelsen från tidigare ordning hänvisades till JO: s 
uppfattning att, ifråga om omedelbara omhändertaganden vid  häkt-
ning,  åtgärder mot lagöverträdare i åldern 15 - 18 år i princip skall ges 
inom socialtjänsten (prop. 1989/90:28, s. 79). Detta utesluter enligt JO 
inte att det undantagsvis kan finnas häktningsskäl beträffande en sådan 
underårig. Det är då angeläget att regelsystemet är så utformat att det 
lämnar utrymme för en övergång från ett regelsystem till ett annat. Det 
är angeläget att, även under den tid en  häktning  består, socialtjänsten 
genom ett beslut om omedelbart omhändertagande kan visa sin avsikt 
att i direkt anslutning till att häktningen hävs ta det omedelbara ansva-
ret för den fortsatta vården. Det finns alltså enligt JO skäl som talar för 
att ett häktningsbeslut inte ovillkorligen bör utgöra hinder mot ett 
beslut om omedelbart omhändertagande. (prop. 1989/90:28 s 79). Be-
stämmelsen syftar till att åstadkomma en bättre samordning mellan 
rättsväsendets och socialtjänstens regelsystem. Detta bör, enligt 
lagstiftaren, kunna leda till kortare häktningstider och snabbare vårdin-
satser för ungdomar som inte döms till fängelse (prop. 1989/90:28, s.55, 
79, 112). Socialstyrelsen anser att socialnämnden regelmässigt skall 
överväga ett omedelbart omhändertagande enligt 6 u LVU, om den 
unge är häktad eller riskerar att häktas (Allmänna råd 1997, s. 44).  

När unga har begått brott skall åtgärder i första hand ske inom ra-
men för socialtjänstens verksamhet och endast undantagsvis häktas. 
Socialtjänstens utgångspunkt för vård enligt LVU är den unges vårdbe-
hov. I förhållande till risken att den unge häktas styrs denna grund över 
till själva brottet, utifrån syftet att undvika häktning. Det kan då tolkas 
som om vårdbehovet består i att undvika häktningen.  

Vården - socialnämndens ansvar 

Vården anses påbörjad när den unge har placerats utanför sitt eget hem 
(10 u LVU). Socialnämnden bestämmer var den unge skall vårdas under 
vårdtiden. Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem om 
detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom. Vården 
skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem (LVU 11 u).  
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För vård av unga som enligt 3 u behöver stå under särskilt noggrann 
tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem (LVU 12 u). Socialnämn-
den skall noga följa vården och fortlöpande pröva om den fortfarande 
behövs senast sex månader från senaste prövning (LVU 13 u). Social-
nämnden avgör när vården skall avslutas (LVU 21 u).  

Vård enligt LVU kan pågå så länge den unges vårdbehov kvarstår.  

Förebyggande insatser 

Det finns tillfällen då situationen för den unge bedöms allvarlig men 
inte har gått tillräckligt långt för att en tvångsplacering är motiverad. 
Socialtjänsten har då möjlighet att som en förebyggande insats tillgripa 
tvång i öppenvård enligt 22 u LVU (prop. 1984/85:171). Socialnämnden 
får då besluta att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en sär-
skilt utsedd kontaktperson, eller delta i behandling i öppna former 
inom socialtjänsten. När ett sådant beslut meddelas skall en särskild 
behandlingsplan finnas (LVU 22 u). Bestämmelsen syftade till att lösa 
en konflikt mellan krav på socialnämndens ansvar enligt SoL när barn 
riskerar att utvecklas ogynnsamt, och kravet på samtycke från den en-
skilde i situationer där ett vårdbehov konstaterats, men förhållandena 
inte är så allvarliga att LVU är tillämplig (prop. 1984/85:171, s. 21-22). 
Genom att vidga socialtjänstens befogenheter avsåg lagstiftaren att 
skapa ökade förutsättningar för socialtjänsten att ingripa tidigare i syfte 
att motverka att unga döms till kriminalpåföljder (a.a. s. 23). 
Socialtjänstens utökade befogenheter innebär inte rätt att genomföra 
urinprov mot den unges vilja (prop. 1984/85:171, s. 25).  

Förvaltningsprocessen 

Mål och ärenden enligt LVU skall hanteras skyndsamt (33 u LVU).  
I mål som rör beredande eller upphörande av vård med stöd av LVU 

skall förhandlingen vara muntlig om detta inte är uppenbart obehöv-
ligt. Om någon av parterna begär det skall dock alltid muntlig förhand-
ling hållas. Part skall också upplysas om sin rätt till muntlig förhand-
ling (35 u LVU). Av rättssäkerhetsskäl bör mål om vård med stöd av 
LVU inte avgöras på enbart de skriftliga handlingarna i den enskildes 
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frånvaro. Regeln är emellertid inte ovillkorlig (prop. 1979/80:1, s. 505IP). 
Barn som fyllt 15 år är part och har rätt att själv föra sin talan i mål och 
ärenden enligt LVU (LVU 36 u). Det innebär att barn från 15 års ålder 
är processbehörigt. Beslut om tvångsvård enligt LVU prövas av 
förvaltningsdomstol. Socialnämndens ansökan om tvångsvård granskas 
av domstolen. Det kan innebära att den vård som socialtjänsten 
bedömer som nödvändig, inte alltid medges. 

Straffrätt och unga lagöverträdare  
Domstolar skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet (Regeringsformen, förkortad RF 1 kap. 
9 u). Bestämmelser om brott och straff uttrycks i brottsbalken. Inom 
straffrätten tolkas och tillämpas lagen av domstolarna i förhållande till 
legalitetsprincipen (Peczenik 1995 s. 307). Legalitetsprincipen kan ut-
tryckas i följande två satser; inget brott utan stöd av lag; inget straff 
utan stöd av lag. Uttrycken för detta återfinns både i Regeringsformen, 
(RF 2 kap. 10 u 1 st. 8 kap. 3 u), samt i brottsbalken (BrB 1 kap. 1 u). 
Legalitetsgrundsatsen är starkt kopplad till rättssäkerhetskravet att 
skydda medborgarna från godtycklighet i rättstillämpningen. Straff-
rättsliga beslut måste vara förutsebara och uttryckligen grundas på 
skriven lag (Wennberg 2005, s. 16). Principen om oskuldspresumtion 
innebär att den misstänkte skall betraktas som oskyldig till ett brott, 
till dess att motsatsen bevisats. Åklagaren har bevisbördan och sådan 
motbevisning anses föreligga först när det föreligger en fällande dom 
(Wennberg 2005, s. 18). Principen uttrycks även i barnkonventionens 
Art. 40 p. 2 (i). Enhetlighet och förutsebarhet i påföljdsbestämningen 
skall, enligt lagstiftaren, främjas genom allmänna och preciserade lag-
regler, vilka innebär ett större krav på domstolarnas motiveringar av 
påföljd (prop. 1987/88:120, s. 38).  

En betydande skillnad mellan straffsystemet och socialtjänsten är 
preventionsteoriernas funktion och straffskalornas utformning för 
olika brott. Om preventiva överväganden vore avgörande för straff-
mätningen, kan varierande straffskalor endast hindra rationella beslut 
(Jareborg och oila 2000, s. 19). Straffrätten är retrospektiv och utgår 
från att en person, i förfluten tid, har begått en straffbelagd handling 
och skall därför straffas. Hänsynen till den enskildes situation är 
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begränsad och kan komma till uttryck i vissa fall, framförallt vid beslut 
om straffmätning och val av påföljd. En viktig regel är att barn under 
15 år inte får straffas i Sverige (BrB 1 kap. 6u). Det finns starka regler 
om att straffmyndiga unga mellan 15-17 år skall särbehandlas vid straff-
mätning och påföljdsval. Detta grundar sig, som sagt, på att barn anses 
annorlunda än vuxna. I straffrätten finns ett inbyggt spänningsför-
hållande mellan barnet och brottet. Å ena sidan finns en grundläggande 
princip, att unga i första hand skall överlämnas till de sociala myndig-
heterna för vård och behandling vilket i sig är grundat i samhällets sär-
skilda hänsynstaganden mot barn som begått brott (prop. 1997/98:96). 
Å andra sidan skall barn ta större ansvar för sina brott efter 1999, ge-
nom att i större omfattning bestraffas proportionerligt efter brottets 
straffvärde och art och den unges tidigare brottslighet (a.a.). På så sätt 
ger de straffrättsliga principerna och bestämmelserna uttryck för olika 
sätt att reagera mot barns brott.  

Brott 

Brott är en handling som är straffbelagd (BrB 1 kap. 1 u). Misshandels-
brott utgör brott mot liv och hälsa. Brottet misshandel har tre 
svårighetsgrader; ringa misshandel, misshandel av normalgraden och 
grov misshandel. Rekvisiten för misshandel regleras i BrB 3 kap. 5 u 
och grov misshandel i 6 u. För att dömas för misshandel krävs att brot-
tet begåtts uppsåtligen (BrB 1 kap. 2 u) och att brottets rekvisit är upp-
fyllda. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller 
smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat 
sådant tillstånd, döms för misshandel. Det högsta straffet för miss-
handel enligt straffskalan är fängelse i högst två år, eller böter eller fäng-
else i högst sex månader om brottet är ringa (BrB 3 kap. 5 u). Fängelse 
skall normalt följa på misshandel som inte är ringa (Holmberg, Hult, 
Leijonhufvud och Wennberg 1995,. s. 168). Om misshandeln enligt 5 u 
är att anse som grov skall dömas för grov misshandel till fängelse i lägst 
ett år och högst tio år. Vid bedömningen av huruvida brottet är grovt 
skall särskilt beaktas om gärningen varit livsfarlig, om gärningsmannen 
tillfogat svår kroppsskada eller sjukdom eller annars visat särskild hän-
synslöshet eller råhet (BrB 3 kap.6 u). Av bestämmelsen framgår att det 
centrala är om brottet varit livsfarligt. Brottet bedöms som grovt om 
brottsoffret befunnit sig i ett utsatt läge och angripits av flera på en 
gång, eller att gärningsmannen sparkat på en liggande som han insett 
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var försvarslös (a. Holmberg m. fl.. s. 173). Begreppet brottets art inne-
bär att vissa typer brott kan medföra att fängelsestraff, även vid låga 
straffvärden, får dömas ut. Exempelvis vid oprovocerad misshandel kan 
detta i sig föranleda en strängare påföljd än vad straffvärdet för brottet i 
sig självt skulle motivera. Syftet med så kallade artbrott är, enligt 
lagstiftaren, är att fungera allmänpreventivt, moralbildande, moral-
förstärkande och avskräckande (prop. 1987/88:120, s. 100, prop. 
1997/98:96, s. 116 f, Jareborg och oila 2000, s. 139).  

Brottets art är ett komplicerat straffrättsligt begrepp och det uppfat-
tas som svårbedömt i rättstillämpningen (prop. 1997/98:96, s. 116-117). 
En grundläggande svaghet i begreppet är att det är oklart vilka omstän-
digheter som skall föreligga för att bedömas som artbrott. Begreppet 
anses därför kunna öppna för en expressiv form av strafftillämpning 
som mer baseras på emotionella än rationella skäl (a.a. Jareborg och 
oila 2000, s 141). 

Misshandel är med andra ord en brottskategori som har en stor 
spännvidd i straffvärdet; ringa brott, brott av normalgraden och grova 
brott. Begreppet brottets art har en allmänpreventiv funktion. Den 
innebär att straffhotet skall vara avskräckande från att begå brott. Det 
råder olika uppfattningar om vilka brott som skall anses vara brott vars 
art skall leda till strängare bedömning från domstolen.  

Straffvärde och principerna om proportionalitet, 
ekvivalens konsekvens, och förutsebarhet  

Begreppet straffvärde och principerna om proportionalitet, konse-
kvens, ekvivalens och förutsebarhet infördes för vuxna i brottsbalken 
1989 (prop. 1987/88:120). Straffvärde utgör i denna mening inte någon 
objektiv egenskap hos en gärning utan ett uttryck för en värdering 
(prop. 1987/88:120, s.36). Lagstiftaren framhöll att rättssäkerhet, legali-
tet, likhet inför lagen, proportionalitet liksom saklighet och opartisk-
het i tillämpningen, är värden som straffsystemet måste tillgodose 
(prop. 1987/88:120, s. 36). Att straffvärdet sätts i centrum för påföljds-
bestämningen innebär att principer som proportionalitet, ekvivalens 
och rättslig likabehandling betonas (a.a. s. 37).  

Ifråga om unga lagöverträdare infördes straffvärde och dessa prin-
ciper som grund för straffmätning och påföljdsval genom reformen 
1999 (prop. 1997/98:96). Innebörden av straffvärdet definieras inte i 
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den senare reformen utan i reformen 1989. Enligt lagstiftaren skall 
straffvärdet avspegla det obeha, som påföljden avser att innebära för den 
dömde för det eller de brott denne begått (prop. 1987/88:120, s. 45, min 
kurs.). Straff definieras i den straffrättsliga doktrinen som ett lidande 
eller obehag som tillfogas den som bryter mot normer som anses bin-
dande, det vill säga brott (Jareborg och oila 2000, s 15).  

Straffvärde förekommer på två nivåer i straffsystemet. Det abstrakta 
straffvärdet är det värde som lagstiftaren tilldelat en viss typ av hand-
lingar som anses särskilt klandervärda, uttryckt i straffskalan för varje 
enskild brottkategori. Det konkreta straffvärdet kommer domstolen 
fram till efter bedömningen av det enskilda brottets klander och gär-
ningsmannens skuld (Sitte Durling 2005, s. 144 ff.).  

Proportionalitetsprincipen innebär ett proportionerligt förhållande 
mellan brottets allvar och straffets svårhet. Ekvivalensprincipen är nära 
relaterad till proportionalitetsprincipen genom att lika brott skall ges 
lika straff (prop. 1987/88:120, s. 77-78). Detta är i sig grundat i intresset 
av en enhetlig och rättvis rättsskipning och målsättningen är att 
upprätthålla en likartad straffnivå. Domstolarnas beslut skall vara lika 
för alla och på detta sätt vara rättvisa (a.a. s. 78).  

Principen om förutsebarhet innebär att det på förhand skall stå klart 
vad en påföljd för ett brott kommer att innehålla och vilken tid som 
skall avtjänas för brottet (prop. 1987/88:120, s. 38, ff.). Utgångspunkten 
för straffmätningen är brottets straffvärde och särskilt den skada, 
kränkning eller fara som gärningen inneburit samt gärningsmannens 
insikt i brottet och de avsikter och motiv han haft (BrB 29 kap. 1 u).  

Vid bedömningen av straffvärdet skall domstolen särskilt beakta om 
det finns försv>ran4e omstDn4i,heter som bland annat hänför sig till gärnings-
mannens avsikter med brottet, om han visat särskild hänsynslöshet 
eller utnyttjat någon annans skyddslösa ställning, om brottet utgjort led 
i brottslig verksamhet eller om gärningen varit avsedd att kränka en 
person eller folkgrupp på grund av hudfärg, ras eller sexuell läggning 
(BrB 29 kap. 2 u). Som förmil4ran4e omstDn4i,heter vid bedömningen av 
straffvärdet skall särskilt beaktas om brottet föranletts av någon annans 
grovt kränkande beteende (BrB 29 kap. 3u p.1). Förmildrande om-
ständigheter kan också vara om brottet haft samband med den unges 
uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (BrB 
29 kap. 3 u p. 3). Tidigare brottslighet anses som försvårande om-
ständigheter som går utöver brottets straffvärde (BrB 29 kap. 4u). Om 
någon som inte fyllt 21 år begår brott, skall hans ungdom särskilt 
beaktas vid straffmätningen. Domstolen får då döma till lindrigare 
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straff än vad som är föreskrivet för brottet (BrB 29 kap. 7 u 1 st.). Vid 
val av påföljd skall domstolen fästa särskilt avseende vid omständigheter 
som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (BrB 30 kap. 4 u).  

De centrala straffrättsliga principerna om proportionalitet, konse-
kvens, förutsebarhet med utgångspunkt från straffvärdet, skall balanse-
ras mot särskilda hänsynstaganden till den unges låga ålder, bristande 
omdömesförmåga, utveckling eller erfarenhet och domstolen får döma 
till lindrigare straff än vad brottet föreskriver.  

Särskilda bestämmelser om rättegång  
mot unga lagöverträdare 

En grundläggande rättslig princip i Sverige är offentlighetsprincipen. 
Den anger att förhandling i domstol är offentlig (Regeringsformen 2 
kap. 11u). Offentlighetsprincipen kan enligt LUL frångås av hänsyn till 
unga lagöverträdare. Mål mot unga skall handläggas på sådant sätt att 
det inte väcker uppmärksamhet, om brottet kan leda till fängelse. Om 
det finns risk för att offentligheten kan skada den unge, får rätten be-
sluta om att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar (27 u LUL). 
Rätten skall underrätta socialnämnden om tidpunkten för huvud-
förhandlingen, om det finns ett yttrande enligt 11 u LUL (26 u LUL). 
Syftet med bestämmelsen, som infördes 2001, är att få med social-
tjänsten som ett stöd för den unge. Domstolen kan närmare få veta vad 
den föreslagna vården kommer att innebära och vården kan snabbt 
komma i gång så att den unge på ett bättre sätt inser allvaret i situa-
tionen (prop. 2000/01:56, s. 23). Socialtjänstens yttrande har en viktig 
uppgift under rättegången mot den unge. Rätten får överlämna den som 
inte fyllt 18 år till vård inom socialtjänsten en4ast om det finns ett sådant 
yttrande som anges i 11 u LUL (28 u LUL). Yttrandets funktion i rätte-
gången syftar till att öka förutsebarheten och detta har fått en ökad 
betydelse efter 1999 (prop. 1997/98:96, s. 145). En målsättning bör, 
enligt lagstiftaren, vara att det vid tidpunkten för huvudförhandlingen 
skall vara möjligt att i rimlig utsträckning förutse vilken vård eller vilka 
åtgärder som den unge skall bli föremål för efter ett överlämnande 
(prop. 1997/98:96, s. 145). Syftet med de yttranden som socialnämnden 
lämnar i ungdomsmål är att ge domstolen ett utförligare innehåll. Sär-
skilt bör åtgärdernas art och omfattning framgå samt såvitt möjligt 
också varaktigheten av dessa. Uppgifterna bör vara så konkreta som 
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möjligt (a.a.). Genom att yttrandena ges ett utförligare innehåll får 
åklagare och domstol en bättre uppfattning dels om den unges eventu-
ella vårdbehov, dels omfattningen av de åtgärder socialnämnden plane-
rar att vidta för den unge (prop. 1997/98:96, s. 145-146). Yttrandet syf-
tar på detta sätt till att ge domstolen en klar uppfattning om den unge 
verkligen har ett vårdbehov och vilka insatser socialtjänsten avser att 
vidta. Mål mot den som är under 21 år skall behandlas skyndsamt. Om 
den unge riskerar fängelse mer än sex månader skall huvudförhand-
lingen hållas inom två veckor. Socialnämnden skall yttra sig inom så-
dan tid att huvudförhandling kan hållas inom två veckor. Rätten får 
medge att yttrandet lämnas senare om det behövs (29 u LUL). Om den 
unge inte fyllt 18 år skall tingsrätten meddela vårdnadshavaren eller den 
som har vårdnaden om honom om tidpunkten för huvudförhandlingen 
(26 u LUL). Motivet är att föräldrarna skall utgöra ett stöd för den unge 
men också att markera att de har ett ansvar för den unge i egenskap av 
föräldrar (prop. 1994/95:12, s. 89).  

Straff och andra påföljder  

De egentliga straffen är fängelse och böter (BrB 1 kap. 2u). Enligt den 
straffrättsliga påföljdstrappan indelas straffen och påföljderna på föl-
jande sätt: böter är det minst ingripande straffet och fängelse det svå-
raste straffet. Villkorlig dom och skyddstillsyn är jämställda i svårhets-
hänseende och bedöms som en strängare påföljd än böter och mindre 
ingripande än fängelse (BrB 1 kap. 5u, BrB 30 kap. 1u).  Bestämmelser 
om överlämnande till särskild vård regleras i BrB 31 kapitlet. Överläm-
nande till vård inom socialtjänsten är inte inordnad i påföljdstrappans 
stränghetshierarki.  

Böter 

Böter skall dömas ut efter vad som är föreskrivet för brottet (25 kap. 
1u). Minsta antal dagsböter är 150 för ett brott eller 200 som gemen-
samt straff för flera brott. Minsta belopp per dagsbot är 30 kronor och 
högsta gräns är 1000 (BrB 25 kap. 2u). Domstolen får bestämma straffet 
till böter för unga lagöverträdare även om inte böter ingår i straffskalan 
(BrB 29 kap. 7 u).  
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Villkorlig dom och skyddstillsyn 

Villkorlig dom och skyddstillsyn är jämställda i svårhetshänseende och 
används när fängelse finns i straffskalan för brottet. [illkorli, 4om saknar 
individualpreventiva inslag, och är avsedd att användas när själva påfölj-
den inte antas behövas som stö4 för att den dömde inte skall begå nya brott 
(BrB 30 kap. 7 u). Villkorlig dom kan kombineras med dagsböter 
oberoende av om dagsböter finns med i straffskalan för brottet (BrB 27 
kap. 2 u) och med samhällstjänst (BrB 27 kap. 2 a u). En villkorlig dom 
innebär en prövotid på 2 år (BrB 27 kap. 3 u); en skyldighet för den 
dömde att vara skötsam under prövotiden (BrB 27 kap. 4 u); och en 
skyldighet att efter förmåga betala det skadestånd som domstolen be-
stämt (BrB 27 kap. 5 u).  

Sk/44stills/n är avsedd att användas när det finns skäl att anta att den 
dömde kan komma att begå nya brott, och påföljden kan ha en motver-
kande verkan på fortsatt brottslighet. Som särskilda skäl för skyddstill-
syn istället för fängelse, kan rätten bland annat beakta om den tilltalade 
behöver särskild vård och är beredd att genomgå sådan vård enligt en 
särskild vårdplan (BrB 30 kap. 9 u). Skyddstillsyn får förenas med böter 
(BrB 28 kap. 2 u); och med samhällstjänst (BrB 28 kap. 2 a u).  

Skyddstillsyn får förenas med fängelse i lägst fjorton dagar och högst 
tre månader (BrB 28 kap. 3 u); och har en prövotid på 3 år (BrB 28 kap. 
4 u); och minst 1 års övervakning (BrB 28 kap. 5 u). Sk/44stills/n används 
av individualpreventiva skäl och är en mer ingripande påföljd än 
villkorlig dom genom möjligheterna till att skärpa påföljden. Lagstifta-
ren menade att syftet med skyddstillsyn är att den avses bidra till att 
den dömde avhåller sig från fortsatt brottslighet. Påföljden är således 
inte avsedd att komma till användning om det helt saknas anledning att 
anta att den dömde kan komma att återfalla i brott. I praktiken skall 
skyddstillsyn användas om det finns behov av stö4 och h<Dl8 för 4en 4öm4e 
(prop. 1987/88:120, s. 105).  

Socialtjänstens yttrande påverka om domstolen väljer villkorlig dom 
eller skyddstillsyn. Om yttrandet till exempel ger uttryck för att den 
dömde lever under ordnade sociala förhållanden, kan detta motivera en 
villkorlig dom framför skyddstillsyn av individualpreventiva skäl.  
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Fängelse och sluten ungdomsvård 

Fängelse döms ut på viss tid mellan fjorton dagar och tio år eller på 
livstid (BrB 26 kap. 1 u). Sluten ungdomsvård kan utdömas på viss tid 
mellan 14 dagar och fyra år (BrB 31 kap. 1a u). Verkställighet av sluten 
ungdomsvård sker vid de särskilda ungdomshem som avses i 12 u LVU 
(1 u lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, i 
fortsättningen även LSU). Fängelse och sluten ungdomsvård är jäm-
ställda i svårhetshänseende och skall användas mycket restriktivt (prop. 
1997/98:96, s. 160, 213). Sluten ungdomsvård är en påföljd som till 
skillnad från fängelse inte medger villkorlig frigivning och skall avtjänas 
i sin helhet och har därför en inbyggd ”ungdomsrabatt”. När sluten 
ungdomsvård väljs som påföljd saknar den unges vårdbehov betydelse 
för påföljdsvalet. Istället är det, enligt lagstiftaren, uteslutande brottets 
straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet som motiverar 
påföljden (prop. 1997/98:96, s. 160).  Den som begått brott innan han 
fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns s/nnerli,a skDl 
(BrB 30 kap. 5 u, prop. 1962:10, prop. 1987/88:120, prop. 1997/98:96). 
När barn under 18 år begått brott, bör domstolen i första hand över-
väga om den unge kan överlämnas till vård inom socialtjänsten eller om 
påföljden kan bestämmas till böter (prop. 1997/98:96, s 160). I andra 
hand skall domstolen pröva om någon annan icke frihetsberövade på-
följd kan användas, som villkorlig dom eller skyddstillsyn med före-
skrift om samhällstjänst (a.a.). Först därefter kan en frihetsberövade 
påföljd komma ifråga (a.a.). Regeln om synnerliga skäl innebär för det 
första att även om brottet har ett högt straffvärde, är det inte tillräckligt 
i sig för att döma unga lagöverträdare till fängelse (prop. 1987/88:120. 
s. 103). Brott som når upp till synnerliga skäl och som i praxis gett 
fängelse för ungdomar under 18 år är till exempel rån, grov misshandel 
och mord (prop. 1997/98:96, s. 161, Jareborg och oila 2000, s. 155). 
Om rätten finner att det finns synnerliga skäl för att döma till fängelse, 
skall rätten i första hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård 
enligt 31 kap. 1 a u (BrB 30 kap. 5 u). Det finns inget förbud mot att 
döma unga till fängelse men det skall användas mycket restriktiv och 
reglerna har anpassats efter Sveriges åtaganden enligt barnkonven-
tionen. Av sådana skäl infördes sluten ungdomsvård (prop. 1997/98:96, 
s. 157). Regeln om synnerliga skäl innebär ett starkt hinder för 
domstolarna att tillämpa frihetsberövande påföljder för barn under 18 
år, även vid allvarliga brott.  
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Överlämnande till särskild vård 

Rätten får överlämna den som är under 21 år, och som begått brott, åt 
socialnämnden att föranstalta om nödvändig vård (BrB 31 kap. 1 u). 
Överlämnandet får, efter 1999, ske en4ast om socialtjänstens planerade 
åtgärder, i förekommande fall i förening med böter eller med särskild 
föreskrift om ungdomstjänst, kan anses vara tillrDckli,t in,ri8an4e med hän-
syn till brottslighetens straffvDr4eC art och den tilltalades ti4i,are brottsli,het. 
Denna vård skall framgå i en specificerad vårdplan. Rätten skall då 
meddela den unge föreskrift om att han skall genomgå sådan vård eller 
annan åtgärd. Om det är motiverat med hDns/n till brottets straffvDr4e, art 
och den unges tidigare brottslighet, får överlämnandet förenas med högst 
två hundra 4a,sböter, oavsett om detta är föreskrivet för brottet eller 
inte. Domstolen får förena överlämnande med föreskrift om oavlönat 
arbete mellan 20 och 100 timmar, kallad un,4omst<Dnst. Domstolen får 
också förskriva att den dömde med visst arbete skall biträda den skade-
drabbade, med dennes samtycke (BrB 31 kap. 1 u, mina kurs.).  

Domstolen skall självständigt bedöma om socialtjänstens föreslagna 
åtgärder har lagligt stöd enligt SoL eller LVU (prop. 1997/98:96, s. 148, 
se även prop. 1962:10, Del C, s. 90 f). Om socialnämndens insatser inte 
kan anses tillräckligt ingripande, får domstolen inte överlämna till vård, 
utan istället välja någon annan, icke frihetsberövande påföljd (prop. 
1997/98:96, s. 151). Syftet med un,4omst<Dnst är, enligt förarbetena, att 
göra överlämnande till vård inom socialtjänsten mer förutsebartC 
8ro8ortionerli,t och konsekvent ur ett straffrDttsli,t 8ers8ektiv och därigenom att 
förstärka trovärdigheten i påföljden i förhållande till andra mer ingri-
pande påföljder. På så sätt kan frihetsberövande påföljder användas i 
mindre omfattning (prop. 1997/98: 96, s. 148-149, mina kurs.). En 
förutsättning för ungdomstjänst är att den dömde samtycker till detta 
(a. prop. s. 150). Ungdomstjänst kan komma ifråga endast om dom-
stolen bedömer att det finns förutsättningar i övrigt för ett över-
lämnande till vård inom socialtjänsten (a.a.). Åklagaren bör vid sin 
begäran om yttrande göra socialnämnden uppmärksam på denna fråga 
(a.a. ). Åklagaren kan, efter ett överlämnande och om det visar sig att de 
planerade åtgärderna inte fullföljs så som yttrandet angivit, begära att 
domstolen undanröjer påföljdenIW (BrB 38 kap. 2 u). Domstolen bör 

                                                     
IW  Bestämmelsen tillkom år 1965. Syftet var att tillmötesgå straffrättsliga krav om att undvika att 

samhällets reaktion på den unges brott skulle utebli i de fall där ett överlämnande skett och 
vården inte kommit till stånd enligt barnavårdsnämndens yttrande (prop. 1962:10, s. 90-91). 
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väga in om de planerade insatserna skall göras med stöd av SoL eller 
LVU (prop. 1997/98:96, s. 148). Vid enstaka stödsamtal eller kontakt-
person bör ett överlämnande ske endast vid brottslighet av lindrigare 
slag. Vid placering i familjehem eller i hem för vård eller boende, kan 
ett överlämnande ske även vid allvarlig och mer omfattande brottslig-
het (a.a.). Bedömningen bör enligt lagstiftaren ske i enlighet med princi-
perna för påföljdsval, mot bakgrund av den tilltalades ålder. Ju yngre 
han är, desto större är utrymmet för ett överlämnande till vård inom 
socialtjänsten även vid allvarligare brottslighet (prop. 1997/98:96, 
s. 149). I bedömningen skall vägas in om eventuella tilläggssanktioner 
som böter eller ungdomstjänst kan komplettera överlämnandet. Social-
tjänstens yttrande måste därför vara tillräckligt utförligt, för att utgöra 
ett fullgott underlag för domstolens bedömning av om ett över-
lämnande kan ske (a.a.).  Socialtjänstens yttrande fyller en viktig funk-
tion för om domstolen dels får överlämna den unge till vård och dels 
om det skall ske med eller utan tilläggssanktion. På detta sätt balanserar 
lagstiftningen mellan å ena sidan intresset att minska frihetsberövande 
påföljder och å andra sidan att göra socialtjänsten till en mera in-
gripande påföljd.  

Sammanfattande kommentar 
I tablå 1 har jag försökt sammanfatta centrala social- och straffrättsliga 
begrepp. 
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Tablå 1. Social- och straffrättens politisk-ideologiska grund, perspek-
tiv, fokus, centrala principer, medel och syfte, utgångspunkter, målet 
med åtgärderna och deras varaktighet 

 Socialrätt Straffrätt
Politisk-ideologisk 
grund 

Välfärds- och kriminal-
politik 

Straff- och kriminal-
politik  

Perspektiv  Prognostiskt behovs-
perspektiv 

Retrospektivt brotts-
perspektiv 

Primärt fokus Barnet Brottet 
Centrala principer Behov, frivillighet, lika 

fall behandlas lika. 
Legalitet, ekvivalens  
proportionalitet, konse-
kvens, förutsebarhet 

Medel och syfte vård, behandling, kon-
troll, lindra nöd 

Straff, kontroll; av-
skräckning och obehag/ 
lidande  

Utgångspunkt  Vårdbehov Straffvärde
Mål med åtgärder Barnets bästa Rättvisa straff
Varaktighet Tidsobestämd Tidsbestämd

 
Tablå 1 visar olika perspektiv, principer, medel och syften, utgångs-
punkter och mål med åtgärderna. Socialtjänsten och domstolarna, som 
är självständiga i förhållande till varandra, är delar av ett påföljdssystem 
som rymmer olika dimensioner som måste balanseras mot varandra 
och som kan komma i konflikt. Bestämmelserna i LUL involverar 
socialtjänsten i straffprocessen. LUL ställer inga specifika krav på va4 
socialtjänsten skall göra när barn och unga misstänks och åtalas för 
brott. Kraven på socialtjänstens medverkan i straffprocessen har skärpts 
efter 1999 och socialtjänstens yttrande skall vara tydligt utformat. Tids-
fristen om åtalsbeslut inom sex veckor motiveras av hänsyn till en 
snabb straffprocess och skyndsamma åtgärder mot ungas brott. Om 
socialtjänsten avser att vidta insatser, skall det framgå i socialtjänstens 
yttrande till åklagaren. I LUL betonas allt mer snabba, tydliga och 
konsekventa åtgärder från samhällets sida. Barns eget ansvar för sin 
brottslighet har markerats i lagen. Ökande beslut om åtal  (Granath 
2002) och om häktning mot unga lagöverträdare (Svensson 2006) kan 
utgöra exempel på detta.  

Socialtjänstens vård skall i första hand vara frivillig enligt SoL. Bi-
stånd är en rättighet och gäller till exempel rätt till behandling. När 
barn riskerar att utvecklas ogynnsamt, till exempel genom brottsligt 
beteende, skall socialtjänsten snabbt ingripa med tydliga och konse-
kventa åtgärder. All vård utgår från barnets vårdbehov. Principen om 



Aa,stiftnin,en 

121 
 

likhet inför lagen är central och lika förutsättningar förväntas leda till 
likartade beslut. Om behov saknas finns ingen förutsättning för vård. 
Förutsättning för vård enligt LVU är att barnet bedöms ha ett vård-
behov och att nödvändig vård inte kan ges med samtycke dels av 
honom själv om han fyllt 15 år och dels hans föräldrar. Brottsligt bete-
ende, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende kan medge 
tvångsvård enligt LVU, förutsatt att det finns ett vårdbehov. Barnets 
bästa skall vara vägledande för vården enligt SoL och skall alltid beak-
tas, utredas och redovisas. Numera är barnets bästa avgörande för all 
vård enligt LVU. Med barnperspektiv menas dels att det enskilda bar-
net kommer till tals och dels att myndigheterna ser ur barnets perspek-
tiv. Båda synsätten implicerar att barnets situation blir klart belyst. 
Barn som har fyllt femton år har en rätt att alltid komma till tals. 
Barnets bästa är ett vagt begrepp. Lagen anger inte hur begreppet skall 
tolkas och vad som skall läggas i en sådan bedömning. Barnets vård-
behov klarläggs genom socialtjänstens utredning. Utredningen är 
obligatorisk och skall vara allsidig och objektiv. Utredningstiden är 4 
månader. Bedömningen av vårdbehovet är individuell och prognostisk 
utifrån vad som behövs för att barnet inte skall utvecklas negativt i 
framtiden. Hur barnets aktuella sociala situation, problem och brottet 
bedöms, är på detta sätt centralt. Vid konflikt mellan barnets och 
vuxnas intressen, har barnets intresse företräde. I förarbetena uttrycks 
dubbla syften med samhällets åtgärder. Socialtjänstens arbete rymmer 
därför olika dimensioner. En dimension har utformats efter kriminal-
politiska intressen. Krav på socialtjänsten att ingripa snabbt, tydligt och 
konsekvent för att motverka barns brott är exempel på detta intresse, 
liksom socialtjänstens ansvar för samverkan med rättsväsendet. En di-
mension har utformats efter välfärdspolitiska intressen att skydda barn 
från straffrättsliga ingripanden och betonar barnets behov och bästa. 
Detta ger socialtjänsten dubbla roller. Vilka beteenden, till exempel när 
barn har begått brott, som anses avvika i grunden från samhällets nor-
mer är en tolkningsfråga liksom begreppet brottets art. Det finns där-
med en gråzon som förenar socialrätten och straffrätten, utifrån lagens 
olika intressen. Systemen griper in i varandra när barn begått brott. 
Detta framgår både vid ett överlämnande till vård som påföljd för brott 
och särskilt när den unge döms till sluten ungdomsvård, då verkställig-
heten kan övergå i vård enligt LVU i syfte att uppnå en längre behand-
lingstid än straffvärdet för brottet medger. 

Domstolens bedömning är retrospektiv och rör ett brott i det för-
flutna. Straffrättsliga påföljder bygger på straffvärdet. Brottets allvar 
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skall avspeglas i straffets obehag. När domstolen bestämmer påföljd 
skall principen om likhet inför lagen upprätthållas, att lika fall straffas 
lika. De straffrättsliga rättvisekraven och principerna om proportionali-
tet, konsekvens, och förutsebarhet måste balanseras mot hänsyn till den 
unges sociala situation, mognad, omdöme, erfarenhet och andra person-
liga förhållanden. Kraven på rättssäkerhet innebär bland annat att myn-
digheternas beslut skall vara förutsebara efter vad lagen ger utrymme 
för. Den misstänkte skall anses oskyldig till ett brott tills dess mot-
satsen bevisats. Denna princip uttrycks också i barnkonventionen. En 
grundläggande princip i påföljdssystemet är att socialtjänsten har det 
primära ansvaret när barn begått brott. Unga som om har ett vårdbe-
hov, skall i första hand överlämnas till socialtjänsten för vård. Social-
tjänstens yttrande fyller därför en viktig funktion. Både domstolen  - 
och den unge – skall på förhand skall kunna veta vad ett överlämnande 
till vård inom socialtjänsten kommer att innebära. Kraven på att social-
tjänstens yttrande innehåller tillräcklig sådan information och förutsätt-
ningarna för ett överlämnande har skärpts efter 1999. Överlämnandet 
får endast ske om domstolen bedömer att socialtjänstens föreslagna 
insatser framstår som tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets 
straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Om förutsätt-
ningarna inte är uppfyllda, får domstolen inte överlämna till vård. Istäl-
let skall böter eller alternativa påföljder som villkorlig dom och skydds-
tillsyn användas. I sista hand får frihetsberövande påföljder användas. 
Användandet av villkorlig dom eller skyddstillsyn, beror på den unges 
behov av stöd för att inte begå nya brott. Skyddstillsyn motiveras av 
individualpreventiva skäl. Även i dessa avseenden kan socialtjänstens 
yttrande få betydelse för domstolens val av påföljd.  
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KAPITEL 5  
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I det här kapitlet görs ett försök att integrera lagstiftningen med 
samhällsvetenskapliga teorier. Jag har inspirerats av King och Pipers 
(1995) teoretiska ansats, som utgår från lagen som språkligt 
kommunikationssystem i betydelsen diskurs (se kapitel 3). En annan 
inspirationskälla har varit Fairclough (1992) och den kritiska diskurs-
analysen, samt Foucaults (1980 a) uppfattning om diskurser och makt. 
Inom den kritiska diskursanalys som Fairclough (1992) utvecklat, bland 
annat utifrån Foucaults teorier, betonas både maktaspekten och de 
ideologiska momenten i diskursanalysen, liksom ett fokus på social 
förändring. Inom diskursteori anses vanligen att diskursanalys är både 
en teori och metod och diskursanalys syftar till att analysera hur 
människor konstruerar sig själva och sin omvärld diskursivt, genom 
social interaktion (Winter Jørgensen och Phillips 2000). Fairclough 
menar att diskursanalys kan berikas genom att integreras med makro-
orienterade sociologiska teorier. Jag valde att komplettera det diskurs-
teoretiska perspektivet med perspektiv och begrepp från nyinstitutio-
nell organisationsanalys, för att kunna belysa de dynamiska förhållan-
den som kan påverka organisationer inom olika organisatoriska fält 
(DiMaggio och Powell 1991 a, b, Grape 2006, Johansson 2002, Meyer 
och Rowan 1991). Inom dessa olika teoretiska perspektiv finns en be-
toning på sociala institutioners betydelse för socialt tänkande och  
handlande (Scott 2001). Lagen betraktas här som en social institution 
(Garland 1991, King och Piper 1995, Scott 2001). De brittiska forskarna 
King och Piper utgår från lagens teoretiska aspekter, och menar att 
lagen kan ses som en social institution som ”tänker” olika om barn 
(King och Piper 1995, s. 1). Med ”tänker” avser författarna lagen som 
en institutionaliserad produkt, som skapats av någon i ett bestämt syfte 
utifrån vissa perspektiv (a.a.). Lagen bygger på och genererar kunskap 
om barn, vad de är, vem som borde se efter dem och framförallt vad 
som är bra och dåligt för dem (a.a.). Med andra ord producerar lagen 
normer och konstruerar sina objekt. Särskilt när barn har begått brott 
kan detta få mycket olika innebörd. 
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Lagen som diskurs 
Lagens egenskap av språkligt kommunikativt system innebär, enligt 
King och Piper, att lagen betraktas som diskurs; den producerar lagliga 
handlingar som sina element, regler som sina strukturer och sina egna 
legala konstruktioner av den sociala verkligheten (a.a. s. 28). Detta 
implicerar ett annorlunda diskursbegrepp, än vad som vanligen åsyftas 
inom samhällsvetenskaplig diskursanalys (jmf Boréus m. fl. 2000, 
Fairclough 1992, Winter Jørgensen och Phillips 2000). Gemensamt är 
dock antagandet att diskurser -  som kan definieras som en bestämd 
samtalsordning utifrån vissa specifika sätt att betrakta, tolka och tala 
om den sociala verkligheten -  fyller en central funktion i konstitueran-
det av världen (Fairclough 1992, Foucault 1993, King och Piper 1995, 
Winter Jørgensen och Phillips 2000). King och Piper skiljer dock, teore-
tiskt, mellan ”legal discourse” och ”welfare discourse” och menar så-
ledes att den senare ligger utanför det juridiska området (King och 
Piper 1995, s. 10-11). Utifrån mina utgångspunkter behöver denna 
teoretiska distinktion modifieras. Av det skälet betraktas både social- 
och straffrätten som olika legala diskurser, som har åtgärder mot brott 
som gemensam nämnare. Enligt diskursteori struktureras alltid diskur-
ser genom att de utesluter andra betydelsemöjligheter (Winter 
Jørgensen och Phillips 2000, s. 64). Man kan därför säga att brott är ett 
begrepp som förflyttar sig mellan diskurserna och binder dem samman 
men där diskurserna konkurrerar ifråga om de lämpliga åtgärderna. 
Den socialrättsliga behovsdiskursen utesluter det som är specifikt för 
den straffrättsliga diskursen, nämligen det explicita syftet att tillfoga 
obehag för ett brott. Den social behovsdiskursen är prognostisk medan 
straffdiskursen är retrospektiv. I egenskap av skilda diskurser, ger där-
för lagarna också uttryck för olika procedurer för att generera kunskap 
och befästa sanning (King och Piper 1995, s. 22-23). Socialtjänsten har 
som sin uppgift att omsätta de legala kommunikationerna i sin prak-
tiska verksamhet, vilket är det som skall analyseras genom den text – 
yttrandet - som produceras i straffprocessen. 

Diskurser som ideologiska uttryck  

Begreppet ideologi kan ges olika innebörd och betydelse. I detta 
sammanhang lägger jag en mindre anspråksfull betydelse i begreppet 
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och med ideologi menas här en uppsättning kulturellt bestämda värde-
ringar som kommer till uttryck i social och politisk handling (Brante, 
Andersen och Korsnes 2003). De värderingar som här avses, kan relate-
ras till uppfattningar om brott och straff, vilka definieras politiskt och 
får sociala konsekvenser. Med ideologi avser jag sådana centrala värde-
ringar, mål och principer som här också antas ha en förankring i sam-
hällets övriga strukturer. Dessa ideologier kommuniceras genom 
diskurser med betydande skillnader mellan straffvärdesideologin - med 
en allt större betoning på brottet och brottets allvar efter år 1999 (prop. 
1997/98:96) - och välfärdsideologin, som även kan beskrivas som en 
behovsideologi -  med allt större betoning på barnets sociala situation 
och individuella behov (prop. 1996/97:124).  

Vi har således att göra med två skilda ideologier, som delvis är sam-
manflätade och delvis är åtskilda ifråga om de centrala grunderna för 
samhälleliga interventioner. 

Konkurrens mellan perspektiv och intressen 

Inom diskursteorin används begreppet diskursordningar, för att be-
teckna hur olika diskurser konkurrerar inom ett gemensamt område, 
eller en domän (Winter Jørgensen och Phillips 200, s. 64). Sådana 
diskursordningar kan beskrivas som ett faktiskt område eller en 
abstraktion i syfte att avgränsa förhållandet mellan olika diskurser. 
Straffprocessen utgör här en sådan diskursordning. Det kan föreligga 
konflikt eller hegemoni inom en diskursordning (a.a.). Hegemoni-
begreppet brukar hänföras till Gramscis hegemoniteori och syftar på 
upplösning av konflikter genom förskjutning av gränserna mellan 
diskurserna (Fairclough 1992, s. 91, Winter Jørgensen och Phillips 2000 
s. 23). Med antagonism menas att det råder mer eller mindre öppen 
konflikt mellan diskurserna (Winter Jørgensen och Phillips 2000, s. 64). 
Hegemonibegreppet rymmer enligt teorin maktinslag, och tolkas på så 
sätt som uttryck för bland annat ett visst perspektivs dominans över 
samhällets ideologiska domäner (a. Fairclough s. 92). Foucault talar 
ibland om diskursiva regimer. På detta sätt betraktas här de olika legala 
diskurserna som konkurrerande perspektiv inom ett specifikt område 
som kan benämnas diskursordningen.  

Begreppet genre är centralt i en diskursanalys. Begreppet kan 
definieras olika, men de flesta författare anser att en genre teoretiskt är 
en del av diskursen (Bergström och Boréus 2000, Winter Jørgensen och 
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Phillips 2000). I den meningen utgör socialtjänstens yttrande en genre  
som det, i den specifika kontext det uppträder, kan råda konkurrens 
om ifråga om innehåll. Det finns å ena sidan /ttre krav på att yttrandets 
innehåll skall utformas efter det straffrättsliga systemets intresse utifrån 
dess synsätt på förhållandet mellan brott och straff (BRÅ 2002 a, SOU 
2004:122). Å andra sidan kan den inre produktionen av yttrandet, eller 
den diskursiva praktiken, sägas vara förankrad i den socialrättsliga 
diskursens synsätt på barn, där brott kan vara, men inte nödvändigtvis 
är, ett uttryck för ett socialt problemIX. Om man utgår från de olika 
legala diskurserna som konkurrerande system, vars uppgifter är att 
samarbeta, uppstår frågan om vilket systems premisser som yttrandet 
kan komma att utformas efter. King och Piper benämner detta för-
hållande som ”the welfare/justice clash” (King och Piper 1995, s. 4 ff.). 
Jag uppfattar att frågan om makt blir central, ifråga om vilka intressen, 
vilken diskurs, som ges överordnad betydelse i socialtjänstens yttrande. 

Diskurs, makt och sanning 

Makt kan definieras på olika sätt. Vissa forskare utgår till exempel från 
Franzens indelning av makt i tre nivåer. Med strukturell makt menas 
hur samhällspositioner avgör maktfördelning. Intentionell makt utgår 
från handlingsteoretiska perspektiv som betonar individers, gruppers, 
kollektivs eller organisationers utövning av makt. Med relationell makt 
menas att den kan förena strukturella förhållanden och intentionella 
perspektiv, genom att den kommer till uttryck i människors sociala 
relationer (Swärd och Starrin 2006, s. 248). Maktens verkningar kan 
vara både positiva och negativa och den kan också skapa motmakt (a.a. 
s. 249, 253). Man kan också dela in makt utifrån två centrala element - 
den som har makt och den som inte har makt (Jacobsson 2000, s. 256). 
Makt kan studeras i förhållande till de former den uppträder i och vilka 
subjekt den utpekar. I detta perspektiv betraktas makten som ett mål-
inriktat intentionellt handlande, till exempel för att kontrollera en om-
givning (Jacobsson 2000, s. 256). Man kan också fokusera på 
maktrelationernas effekter och konsekvenser (a.a.). Ett sätt att betrakta 

                                                     
IX

  Vad som är ett socialt problem kan och har diskuterats av många forskare, se till exempel Best 
1995, Donzelot 1979, Olsson och Swärd 1994, Spector och Kitsuse 2001, Sunesson 1992. Min 
avsikt är inte att klargöra vad ett socialt problem är utan att analysera vad det är som utgör 
grunden för socialtjänstens agerande.  
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socialarbetaren i maktrelationer utgår från uppfattningen att social-
arbetaren har makt över ord och begrepp, över tolkningar och vilka 
definitioner som kan och bör göras av till exempel individers problem 
och möjligheter (Jacobsson 2000, s. 264). Detta perspektiv tillmäter 
således socialarbetaren en handlingsfrihet. Den makt som det sociala 
arbetet rymmer kan också beskrivas i termer av empowerment 
(Hermodsson 2005, Meeuwisse och Swärd 2006). Begreppet är dock 
komplicerat. Hermodsson, som bland annat anknyter till demokrati-
utredningen, använder begreppet synonymt med ”Demokrati i det 
lilla” om människors möjligheter och rätt till inflytande och påverkan i 
situationer som berör vardagslivet eller rätten att få göra sin röst hörd 
och vara delaktig i sin egen behandling inom till exempel socialt arbete 
(Hermodsson 2005, s. 8). På så sätt kan makt ingå som ett centralt ele-
ment i socialt arbete och klienternas inflytande är då en aspekt av hur 
makten tillämpas. Forskare som Hollander (2006) menar att huruvida 
barnet faktiskt kan få inflytande över sin situation är, genom lagens 
konstruktion, ”helt beroende av hur vuxna tar hänsyn till barnets situa-
tion och vad barnet utrycker.” (a.a. s. 126). Ett sätt att definiera socialt 
arbete, och som tangerar makt och klientinflytande, är den inter-
nationella socialarbetarorganisationens (IFSW) definition: ”Socialt 
arbete verkar för förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för 
empowerment och frigörelse med syftet att främja människors välfärd. 
Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system 
verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin 
omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är 
grundläggande för socialt arbete.” (Meuwisse och Swärd 2006, s. 45). I 
det sociala arbetet ligger det enligt denna definition inbyggt empower-
ment i syfte att främja människors välfärd. 

 En av de mera kända definitionerna av makt utgår från Max Webers 
definition; sannolikheten för en individ eller grupp att få sin vilja ige-
nom trots motstånd (Brante m. fl. 2003, s. 191-192). Även detta makt-
begrepp innehåller en social  relation som ger uttryck för intresse-
motsättningar eller konflikt och innebär någons makt över någon 
annan (a.a. s. 192). Forskare som Foucault betonar också den relatio-
nella aspekten men menar att makt inte är något som någon äger eller 
har (Foucault 1980 a). Makten består på så sätt av ett nät av relationer 
som verkar i hela samhället och som institutionaliseras i statsapparaten 
(Foucault 1980 b s. 123). Det är i talet som makt och vetande kopplas 
samman (a.a. s. 128). I linje med detta betraktas diskurser eller samtals-
ordningar som konstituerande i den meningen att de avgör vilka 
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föreställningar om olika fenomen som är möjliga att ha och låser fast 
sociala handlingar För Foucault är det centrala i maktanalysen hur 
makt sprids, uttryckt på följande sätt:  

”But in thinking of the mechanism of power, I am thinking 
rather of its capillary form of existence, the point where power 
reaches into the very grain of individuals, touches their bodies 
and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, 
learning processes and everyday lives.” (Foucault 1980 a, s. 39).  

Enligt min tolkning av Foucault, sprids makten som en slags kapillär 
effekt, inom sociala relationer och genom diskurser. Diskurs i detta 
sammanhang utgörs av lagen, vilket alltså är ett annorlunda begrepp än 
det Foucault syftar på. Socialtjänstens yttrande kan, som tidigare sagts, 
betraktas som en dualistisk genre, i den meningen att de olika legala 
diskurserna konkurrerar om dess innehåll. Det finns, som sagt, både 
yttre krafter  - från åklagare, domare och staten - som uttrycker speci-
fika straffrättsliga krav på yttrandes innehåll och motkrafter som häv-
dar motsatsen. Utifrån en mycket försiktig tolkning av Foucaults per-
spektiv i Övervakning och straff (1998), skulle socialtjänsten i detta 
straffrättsliga sammanhang, kunna betraktas som en del av det straf-
fande maskineriet. Det vill säga att socialtjänsten får en viktig samhälls-
roll för att framställa straffandet som något bättre (a. Foucault s. 30-31). 
Men en omvänd konsekvens av detta skulle då också kunna innebära 
att socialtjänsten kan tänkas få en allmänpreventiv roll. Jag tolkar där-
för att utifrån Foucaults maktperspektivJQ, framstår sammanflätningen 
av social-tjänstens och påföljdssystemets uppgifter, som ett komplicerat 
sammanhang. Det handlar således om hur socialtjänsten kan komma att 
se på sin roll och vilken maktposition som anammas av socialtjänsten. 
Man kan därför, menar jag, dela in makten i olika aspekter. En formell 
aspekt av makten innebär den legala makten att agera. Socialtjänsten 
(och naturligtvis domstolarna) kan, i motsats till vad Foucault hävdar, 
anses ha en tilldelad makt som innefattar möjligheterna att få sina be-
slut genomförda, trots motstånd. Den andra aspekten rör utövandet av 
makten, eller närmare bestämt maktens innehåll och avsikt. Hur mak-
ten används och i vilket syfte, är därför en annan fråga (se till exempel 
Dahl 1978) än den formella som, i linje med både Webers och Foucaults 

                                                     
JQ

  Foucault använder begreppet ”maktens mikrofysik, som av vissa forskare uppfattas som ett av 
Foucaults viktigaste bidrag till förståelsen av maktens innehåll och spridning (Garland 1991, 
s.138, Hunt och Wickham 1994, s 70-71). 
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uppfattning, kan få betydelse för yttrandets utformning. Ytterligare en 
aspekt berör frågan vilket makt som används och vad makten hämtar 
sin näring från. Den nära relationen till straffsystemet, de mycket olika 
krav som ställs på socialtjänsten av yttre krafter, tillsammans med de 
dubbla dimensionerna  i socialtjänstlagen, kan få betydelse för hur mak-
ten tillämpas och i vilket intresse detta sker. Utifrån socialtjänstens 
dubbla roller kan man, grovt sett, betrakta förhållandet mellan social-
arbetare och klient, som en relation där socialarbetaren kan tillämpa 
makten för den unges intresse och efter hans behov. Makten kan också 
tillämpas mot den unge, utifrån intresset att reagera mot brottet i linje 
med det straffrättsliga systemets synsätt. På så sätt har jag influerats av 
Foucaults perspektiv (1980 a, 1998z), att betrakta frågan om kunskap 
och sanning som nära relaterad till diskursiv makt. Inom den social-
rättsliga diskursen är produktionen av kunskap och sanning annor-
lunda grundad jämfört med den straffrättsliga diskursen (King och 
Piper 1995, s. 106). Dessa skillnader kan, grovt sett, sägas handla om 
huruvida barnet konstrueras diskursivt; det socialt utsatta barnet i 
behov av stöd kontra den samhällsfarlige (dangerousness) brottslingen 
(a.a. s. 104, se även Estrada 1999, Goldson 2000). Kunskapsproduktio-
nen och den ”sanning” som den sociala utredningen kan sägas syfta till 
att klarlägga, gäller barnets sociala situation, eventuella utsatthet och 
behov av samhällets stöd. Saknas behov av stöd, finns heller, i princip, 
inget stöd för socialtjänstens insatser (se kapitel 4). De straffrättsliga 
sanningsanspråken rör primärt barnet som brottsling; är han skyldig 
eller oskyldig; hur allvarligt är brottet; hur ofta har han begått brott 
tidigare (a. King och Piper s. 104). Straffet skall bestämmas utifrån den 
unges skuld och brottets allvar men kan, som visats, lindras av hänsyn 
till att brottslingen är ett barn. Hur yttrandet utformas och hur barnet 
kommer till tals och vad som föreslås har därför, enligt min mening, 
centrala teoretiska implikationer, vilket analyseras med hjälp av en 
diskursanalytisk ansats. Denna ansats syftar till att klarlägga hur social-
tjänsten konstituerar den unge diskursivt och hur makten används, är 
det barnet som överordnas eller är det brottet och vilka typer av åtgär-
der är det som ges företräde. 

Jag skall nu övergå till att beskriva mina organisationsteoretiska ut-
gångspunkter, där socialtjänsten och domstolarna betraktas som 
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organisationer inom organisatoriska fält. Detta perspektivJF kan skapa 
en ökad förståelse för hur deras samverkan också är beroende av dyna-
miska förhållanden i deras organisatoriska närhet. Domstolarna och 
socialtjänsten skiljer sig på väsentliga grunder och detta teoretiska per-
spektiv tillämpas mer avgränsat här med beaktande av detta.  

Institutioner och organisationer  
En första utgångspunkt är att i fortsättningen betrakta lagen som en 
social institution (Garland 1991, King och Piper 1995, Scott 2001). Det 
finns olika sätt att definiera vad som avses med en institution (Garland 
1991, Scott 2001). Med social institution avser jag här institutionalise-
rade sociala strukturer med en hög grad av motståndskraft (Garland 
2001, Scott 2001). Mer precist består dessa av kognitiva-kulturella, 
normativa och regulativa element som tillhandahåller stabilitet och 
mening för socialt liv; de överförs i sociala kontexter genom symbo-
liska system, relationella system, och genom rutiner; och ger i språklig 
mening uttryck för stabilitet men är samtidigt föränderliga genom so-
ciala processer (Scott 2001, s. 48). Enligt Scott består institutioner av tre 
grundpelare; regulativa, normativa och kognitiva – kulturella element 
(a.a. s. 51 ff.). Olika forskare lägger olika tonvikt vid de olika aspek-
terna av institutioner. De regulativa elementen utgörs exempelvis av 
lagar. De normativa elementen utgörs inom nyinstitutionalismen av 
sociala normer och värden för önskvärt beteende och de kognitiva – 
kulturella kan, förenklat sägas handla om gemensamma uppfattningar i 
samhället om hur den sociala verkligheten är beskaffad och skapar ra-
mar för socialt beteende. Gränserna mellan dessa pelare är inte exakta 
och jag tolkar att det centrala med sociala institutioner, är deras starka 
betydelse för social handling. Forskare som Garland (1991) menar att 
man kan betrakta straff som en social institution som, enligt min tolk-
ning, skär tvärsigenom Scotts (2001) tre grundpelare (Garland 1991, 
s. 281). Institutioner utgör på så sätt samhällets bestämda medel för att 
hantera specifika behov, relationer, konflikter och problem som är 
återkommande i samhället och som därför måste hanteras på ett regle-
rat, ordnat och normativt sätt (Garland 1991, s. 282). Men detta innebär 
inte att institutioner är oproblematiska. Tvärtom kan de vara 
                                                     
JF  Detta perspektiv har mer utförligt beskrivits av svenska forskare inom sociologi och socialt 

arbete (för några svenska referenser som inspirerat mig se till exempel Blom m. fl. 2006, 
Johansson 1992, 2002, Levin 1998, Lundström 1993, Sallnäs 2000). 
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kontradiktoriska och härbärgera konflikter mellan olika sociala intressen 
(a. a). DiMaggio och Powell (1991 a) talar om institutioner som å ena 
sidan stabilitetsskapande och å andra sidan ”rife with conflict, contra-
diction and ambiguity” (DiMaggio och Powell 1991 a, s. 28). Teoretiskt 
anses att sociala institutioner interagerar med sina närmaste omgivningar 
och bidrar till att forma och omforma den sociala verklighetenJI 
(Garland 1991, s. 22). Detta är av speciellt intresse i detta sammanhang.  

Den grundläggande sociala institution, som sammanbinder dom-
stolarna och sociala myndigheter och härbärgerar andra institutioner 
som vård, kontroll och straff, är den sedan länge dominerande behand-
lingsideologin. Den kan betraktas som en djupt rotad social institution 
med en lång historisk tradition inom detta fält, som format samhällets 
åtgärder mot ungas brott (Kumlien 1997, Levin 1998). Samtidigt är be-
handlingsideologin utsatt för starka konkurrerande krafter som ifråga-
sätter dess legitimitet (Garland 2001, Tham 1995). 

En andra utgångspunkt är uppfattningen att socialtjänsten och dom-
stolarna utgör organisationer. Det finns olika uppfattningar om vad en 
organisation är men de flesta forskare tycks vara ense om att myndig-
heter utgör organisationer (Johansson 2002). Organisationer uppfyller 
specifika krav som staten ställer på dem, de har en specifik (eller flera) 
uppgift/er, en identitet och gränser mot omgivningen för sin verksam-
het (a.a. s. 96). En organisation utgör ett institutionaliserat sätt, en viss 
ordning, för att hantera vissa bestämda uppgifter. Organisationer kan 
betraktas som institutioner och som sådana rymmer de, enligt Johansson 
(2002) tre fundamentala aspekter; identitet, hierarki och rationalitet. En 
organisations identitet handlar om att ha ett visst mått av självständighet 
i förhållande till omgivningen och att veta vilka ”vi” är och vilka ”dom” 
är (a. Johansson, s. 96). Hierarkin handlar om organisationens inre 
styrning och rationaliteten om hur de givna uppgifterna skall fullgöras. 
Det vill säga en strävan mot organisationens bestämda mål (a.a. s. 97).  

Organisationer som socialtjänsten och domstolarna existerar på så sätt 
oberoende av sina medlemmar. Individernas handlingsutrymme bestäms 
av tillhörigheten till just denna organisation, i enlighet med den 
institutionaliserade ordning  som den verkar i.  

Institutionella ordningar skapar förutsättningar för organisatoriskt 
beteende (Friedland och Alford 1991). Det kan därför vara 

                                                     
JI

  Olika institutionellt inriktade forskare lägger olika tonvikt vid det socialkonstruktivistiska 
perspektivet som anses utformats utifrån Berger och Luckmans (1967, 1991) teorier om den 
sociala verkligheten som en social konstruktion, som kan få status som verklighet.  
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problematiskt, om dessa institutionella ordningar, eller till exempel den 
rationalitet som organisationerna har att utgå från, i sig är motstridig.  

Meyer och Rowan (1991) utgår från att organisationers formella 
strukturer i det moderna samhället, uppstår i högt institutionaliserade 
sammanhang, det vill säga de utgör institutionaliserade organisationer 
(Meyer och Rowan 1991, s. 41). Enligt detta perspektiv betraktas 
organisationer som starkt beroende av de nära omgivningar som 
organisationerna verkar i, vilket författarna benämner institutionella 
omgivningar (a.a. s. 47). I sådana omgivningar kan det finnas olika krav 
på vad organisationerna skall göra för att anses fungera rationellt. 
Meyer och Rowan betraktar sådana yttre krav som rationaliserade 
myter. Sådana myter kan sägas utöva tryck på organisationer att bete 
sig på ett visst sätt, oberoende av om dessa krav kan förväntas leda till 
ökad effektivitet. Genom att leva upp till sådana rationaliserade myter 
och införliva dem i sina formella strukturer, kan de öka sin legitimitet 
inför sin omgivning. I den meningen kan en organisation ställas inför 
motstridiga val mellan å ena sidan legitimitet och å andra sidan 
effektivitet. Organisationer inom till exempel socialt arbete har teore-
tiskt beskrivits på detta sätt. På ytan försöker de leva upp till 
omgivningens förväntningar och krav, det vill säga institutionaliserade 
föreställningar om vad som ”borde göras” i olika situationer (Levin 
1998, Lundström 1993, Sallnäs 2000). Enligt till exempel Sallnäs kan 
socialbyråer förstås som en institutionell organisation där inte det tek-
niska produktionsresultatet är det viktiga, det vill säga det handlar inte 
om att lyckas genom att bota problem, som jag tolkat saken, utan fram-
gång betraktas istället som ett mått på att de får legitimitet av sin 
omgivning i det som görs (a. a, s. 43). En exempel kan vara uppfatt-
ningen om snabba ingripanden mot ungas brott, vilket synes vara 
vetenskapligt problematiskt (se exempelvis Tham 2001). På så sätt kan 
detta tolkas som att det viktiga inte är om socialtjänsten och dom-
stolarna lyckas få barn och unga att sluta begå brott, utan snarare att i 
första hand göra vad omgivningen förväntar sig av dem, nämligen att 
ingripa mot barns brott på ett synbart och tydligt och därmed legitimt 
sätt. Genom både ökade krav på hårdare tag och skarpare lagar mot 
brottsligheten (prop. 1997/98:96), och samtidigt en allt starkare beto-
ning på barns behov och bästa (prop. 1996/97:124) kan både social-
tjänsten och domstolarna förväntas leva upp till motstridiga krav, ge-
nom att å ena sidan bestraffa barn och unga som begått brott i linje med 
straffvärdet och å andra sidan att ge barn som begått brott vård och 
behandling utifrån sina behov. På så sätt kan krav på domstolarnas och 
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socialtjänstens samverkan betraktas som något som går utöver deras 
direkta förhållande till varandra. De är med andra ord sammanflätade 
inom en specifik kontext, som kan kallas organisatoriskt fält.  

Organisation och identitet  
på organisatoriska fält 

Ett organisatoriskt fält kan uppstå på olika sätt. Politiska beslut om 
införandet av olika lagar kan till exempel utgöra resultat av allmän-
hetens påtryckningar på politikerna att agera i linje med olika starka 
samhällsintressen (Bell 1976, Garland 2001). Olika sociala och politiska 
drivkrafter driver på detta sätt fram en ökad integration mellan 
organisationerna och de politiskt angivna spelreglerna kan påverka 
deras samverkan. Sådana spelregler motiveras ofta ideologiskt (Grape 
2006). Ett exempel på detta anger Garland (2001) som  menar att ökade 
krav från allmänheten på staten att agera kraftfullt mot brottsutveck-
lingen, har ställt staten inför ett dilemma som samtidigt riskerar att 
underminera statens roll som auktoritet och suverän om den inte 
lyckas lösa detta dilemma. Lösningen, enligt Garland, har resulterat i 
att staten sprider ansvaret för brottskontrollen genom att i allt högre 
grad integrera andra organisationer inom brottskontrollfältet (Garland 
2001). Staten tycks på detta sätt hänskjuta komplexa fenomen och di-
lemman, till att hanteras på lägre nivåer i samhällshierarkin.  

Den tredje utgångspunkten är därför att utgå från att organisationer 
samverkar inom organisatoriska fält. Organisatoriska fält utgör en 
teoretisk abstraktion och är ingen fysisk plats. Detta kan beskrivas som 
ett teoretiskt område för institutionellt liv. DiMaggio och Powell 
definierar fältbegreppet så här:  

”By or,ani\ational fiel4 we mean those organizations that, in the aggre-
gate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, 
resources and product consumers, regulatory agencies, and other 
organizations that produce similar services or products.” (DiMaggio 
och Powell 1991 b, s. 64, kursiv i original). Så snart ett organisatoriskt 
fält etablerats, kommer organisationerna  på fältet, enligt DiMaggio och 
Powell, i allt högre grad att likna varandra genom obevekliga 
homogeniseringstendenser (a.a.). Ett begrepp som beskriver dessa 
tendenser är isomorfism; tvingande, mimetisk och normativ. Framförallt 
tillmäts staten en central organisatorisk roll, genom utfärdandet av 
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tvingande regler och lagar på fältet, som anses driva organisationerna i 
allt mer likriktad utveckling (a.a. s. 67). Mimetisk isomorfism beskriver 
hur organisationer på fältet som uppfattar sig ha svagare legitimitet, 
eftersträvar att likna organisationer med större grad av legitimitet (a.a. 
s. 69) och normativ isomorfism anger hur organisationer i sin inre struk-
tur strävar efter likriktning av till exempel personalkompetens (a.a. s. 70).  

Tvingande processer, som lagar och regelverk, motiveras som sagt 
ofta av ideologiska skäl (Grape 2006, s. 49). Detta tycks implicera att ett 
organisatoriskt fält inte är en stabil företeelse utan under ständig 
förändring och att detta i sig kan skapa organisatorisk osäkerhet. Enligt 
Johansson (2002) är det just inom organisatoriska fält som en organisa-
tions identitet får sin betydelse, i meningen att skapa gränser mellan 
”vi” och ”dom” (Johansson 2002, s.98). Fältets föränderlighet kan på 
detta sätt innebära att identiteten är allt annat än stabil (a.a.). Staten har 
ett centralt ansvar för de institutionella villkor som skapats för 
organisatorisk samverkan. Enligt min tolkning kan den organisatoriska 
identiteten bestämmas både av organisationens uppgifter och genom 
interaktion och samverkan med andra institutioner.  

Organisatorisk samverkan på organisatoriska fält 

Enligt Grape (2006) ställs organisationer som skall samverka i en 
komplicerad situation, om utgångspunkterna för denna samverkan är 
väsentligen olika. Detta kan medföra svårigheter att nå konsensus ifråga 
om hur målen för denna samverkan nås (Grape 2006, s. 50). En viktig 
fråga är om socialtjänsten och domstolarna skall betraktas som 
konkurrerande eller samverkande organisationer och åt vilket håll 
denna likriktning på fältet kan tolkas. Å ena sidan anses de ha ett 
gemensamt intresse att förebygga och motverka brott (prop. 
1996/97:124, prop. 1997/98.96). Detta skulle kunna beskrivas som deras 
övergripande mål. Å andra sidan kan de inte anses producera liknande 
”service” och ”produkter”, på grund av att de grundläggande principerna, 
medlen och syftena skiljer sig. Jag har kompletterat det organisatoriska 
fältet med begreppet verksamhetsdomän, för att försöka tillföra en 
analytisk dimension i denna samverkan och få redskap till den 
empiriska analysen (Grape 2006). Som jag har tolkat Grape, som utgår 
från integrationen av olika organisationer inom organisatoriska fält i 
syfte att få dem att samverka, kan en verksamhetsdomän dels utgöras av 
,emensamma m>l och dels de olika ans8r>k som de olika organisationerna 
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kan ställa för uppfyllandet av målen (Grape 2006, s. 54 ff.). Förut-
sättningarna för denna samverkan och de anspråk som ställs, kan här 
sägas vara grundade i skilda organisatorisk rationalitet, eller, med ett 
annat ord, institutionella logiker (Friedland och Alford 1991, Grape 
2006, Scott 2001).  

Enligt Friedland och Alford drivs organisationer av olika institutio-
nella logiker. De menar dock att det finns utrymme för individuella 
tolkningar och till och med manipulationer av organisationens uppgif-
ter, på så sätt att individer också uppfattas som känsliga för den kontext 
de verkar i vid tillämpningen av regler. Till exempel kan människor 
under vissa förutsättningar vara, och jag citerar,  ”uppfinningsrika vid 
mobiliseringen av olika institutionella logiker som tjänar deras syften. 
Ibland internaliseras symboler och regler och resulterar i näst intill 
universell konformitet men ibland utgör de resurser som mani8uleras av 
individer, grupper eller organisationer.” (a.a. s 254, min översättning).  
Teoretiskt verkar således organisationer utifrån sina specifika logiker, 
men dessa logiker kan tolkas och tillämpas konformt eller mani8ulativt, 
bland annat utifrån individuella syften. Motstridiga krav på organisatio-
ner, som alltså inte går att leva upp till samtidigt, kan teoretiskt leda till 
manipulation av organisationens uppgifter i syfte att nå legitimitet. 
Socialtjänsten har här att förhålla sig till dels de kriminalpolitiska 
intressena och dels de välfärdspolitiska intressena som uttrycks i 
sociallagstiftningen och dels de krav som ställs från domstolar och åkla-
gare. Domstolarna har att förhålla sig dels till socialtjänstens yttranden 
och dels till de motstridiga intressen som uttrycks i brottsbalken. Både 
socialtjänsten och domstolarna kan också utsättas för ytterligare krav 
från omgivningen vad de ”bör göra” men pojkar som begått brott.  

 

Diskursiva makt- och 
samverkansförhållanden  

– en sammanfattande kommentar 
Här skall jag sammanfatta och försöka konkretisera mina teoretiska 
utgångspunkter. Detta får samtidigt utgöra övergången till de empiriska 
kapitlen i avhandlingens andra del. Jag avser att försöka integrera 
lagstiftningen med samhällsvetenskapliga teorier. Såväl diskursteo-
retiska, som nyinstitutionell organisationsanalytisk teori används. På 
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en övergripande strukturell nivå i samhället uttrycks konkurrerande 
ideologier ifråga om barn och unga som begått brott. Å ena sidan att 
barn skall särbehandlas för att de är barn och å andra sidan att de skall 
ta större ansvar för sina brottsliga handlingar. Dessa ideologier uttrycks 
i socialrättens och straffrättens regelverk, som innebär att lagarna 
betraktas som kommunikativa system i betydelsen diskurser. Både 
socialrätten och straffrätten rymmer dubbla dimensioner, men social-
lagstiftningen kan i grunden sägas vara en behovsdiskurs. Straffrätten är 
i grunden en brottsdiskurs.  

Genom den diskursanalytiska ansatsen i kapitel 8, studeras vilken 
eller vilka diskurser som får en dominerande roll i socialtjänstens 
yttranden, utifrån dikotomin barnet eller brottet i fokus. Centralt med 
diskursanalysen är hur socialtjänsten använder sin makt, med vilka 
motiv och i vilket syfte åtgärder vidtas och hur det kan förstås.  

I det organisatoriska sammanhanget i kapitel 10, betraktas lagen som 
en social institution som härbärgerar motstridiga intressen. 

I sin renodlade form bärs dessa logiker upp, enligt min tolkning, av 
barnets vårdbehov kontra brottets straffvärde. I den meningen betraktas 
de som oförenliga; att tillfoga någon ett obehag som påföljd för ett brott 
uppfattar jag som svårförenligt med att åtgärder skall bestämmas utifrån 
barnets behov och bästa. Socialtjänstens och domstolarnas samverkan 
sker inom ramen för en verksamhetsdomän på ett organisatoriskt fält. 
Denna samverkan sker med utgångspunkt från skilda institutionella logi-
ker. I detta sammanhang används diskursbegreppet synonymt med 
institutionella logiker. Genom att staten anger att organisationerna skall 
samverka men inte på vems villkor denna samverkan skall ske, kan 
osäkerhet kring identitet och uppgifter uppstå. Det ställs därmed mot-
stridiga krav på domstolar, utifrån olika institutionella logiker som sätter 
ramarna för deras samverkan med socialtjänsten. Dessa krav kan sägas 
bestå i å ena sidan den grundläggande presumtionen på fältet, att barn 
som begått brott i första hand skall överlämnas till vård inom de sociala 
myndigheterna för att få vård efter sina behov. Å andra sidan skall straff-
värdet och principerna om proportionalitet, ekvivalens - lika brott skall 
ges lika straff - förutsebarhet och konsekvens ges ökat betydelse. Målen 
inom denna verksamhetsdomän fastställs slutligt genom domstolens be-
slut, oberoende av eller med beaktande av socialtjänstens yttrande. Dom-
stolen har på detta sätt den yttersta makten att besluta vad som skall ske 
med den unge. Detta konkurrensförhållande kan således leda till 
konsensus eller konflikt mellan en logik baserad på barnets behov och 
bästa eller en logik baserad på brottets straffvärde.  



 

 

DEL II  
Avhandlingens empiriska studier  





Aa,förin,C brottsbelastnin, och 8>föl<4er 

139 
 

KAPITEL 6 
LAGFÖRING, BROTTSBELASTNING  

OCH PÅFÖLJDER  

 
I detta kapitel ges en kort, översiktlig introduktion till avhandlingens 
empiriska del. Det organisatoriska sammanhang som socialtjänsten och 
domstolarna verkar inom, blir här övergripande belyst med enkla 
kvantitativa data, från BRÅ. Först ges, utifrån offentlig la,förin,sstatistikC 
en översiktlig nationell bild av utvecklingen av antalet lagföringar samt 
förändringar i sätten att lagföra pojkar över tid i åldersgruppen 15-17 år.  

De olika sätten att lagföra förkortas AUL för åtalsunderlåtelser, SFL 
för strafföreläggande och Dom för domstols dom.  

Sedan visas hur överlämnande till vård inom socialtjänsten föränd-
rats över tid. Därefter beskrivs, med hjälp av in4ivi4uell la,förin,sstatistik, 
pojkar som lagförts för misshandel och grov misshandel som det mest 
allvarliga brottet, brottsbelastning och påföljder åren 1998 och 2000. De 
som lagförts för misshandel och grov misshandelsfall redovisas separat 
men gruppen kallas gemensamt för un4ersöknin,s,ru88en eftersom det är 
denna grupps yttranden och domar som kommer att studeras framöver. 
Lagstiftningen kräver att socialtjänsten avger ett yttrande, oavsett vilket 
brott de unga misstänks för. Undersökningsgruppen består av pojkar 
som lagförts för misshandel (N~420) och pojkar som lagförts för grov 
misshandel (N~33) i Stockholms län åren 1998 och 2000.  

Det är antalet eller andelen lagföringar som beskrivs i kapitlet och 
inte antalet eller andelen individer. Samma person kan vara lagförd 
flera gånger under ett år. Som jag tidigare har sagt så kan antalet indivi-
der således vara något mindre än antalet lagföringar, vilket innebär att 
det inte är exakta data över individers brottsutveckling som beskrivs 
här utan den registrerade brottsligheten mätt i lagföringar (se till exem-
pel Granath 2002). Av utrymmesskäl presenteras den individuella 
brottsbelastningen i löpande text. 
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Åtalsunderlåtelser,  
strafförelägganden och domar 

Att barn begår brott är i sig inget ovanligt. De flesta unga slutar att 
begå brott av sig själva utan åtgärder från samhället (SOU 1993:35). 
Trots att vuxna står för majoriteten av brottsligheten anses dock att 
barn och unga begår brott i hög omfattning. Ungdomar utgör ca 21 
procent av samtliga lagförda personer, men endast ca nio procent av 
den straffmyndiga befolkningen (prop. 2005/06:165). Ungdomarnas 
andel av samtliga lagförda personer är idag ungefär densamma som för 
tio år sedan (a.a.). Stölder, skadegörelse och våldsbrott anses vara van-
liga så kallade ungdomsbrott. Officiell brottsstatistik visar inte att 
ungas brott totalt sett har ökat. När det gäller våldsbrottsligheten finns 
olika uppfattningar om den ökat eller minskat och olika mätmetoder 
ger ofta olika resultat (BRÅ 2006, Estrada 2005, prop. 2005/06: 165). 
Självdeklarationsstudier i åldersgruppen 15-17 år tyder dock inte på att 
ungas våldsbrottslighet ökat under perioden 1990-2005 (BRÅ 2006).  

År 2004 lagfördes omkring 24 000 unga mellan 15-20 år för brott ge-
nom åklagares beslut om åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande eller 
genom beslut av domstol. Av dessa dömdes 146 unga till sluten ung-
domsvård. I ca 13 500 fall bestämdes påföljden till böter. Åtalsunder-
låtelse meddelades i omkring 4 000 fall. Ungefär 2 650 personer över-
lämnades till vård inom socialtjänsten. (prop. 2005/06: 165).  

I tabell 6.1 nedan visas utvecklingen av antalet lagföringar för brott i 
den för avhandlingen intressantaste gruppen, nämligen pojkar i åldern 
15-17 år åren 1990-2004 i hela landet. Tabellen innefattar lagföringar i 
form av åtalsunderlåtelser, strafföreläggande och domar i domstol.  

Tabell 6.1. Totalt antal lagföringar på nationell nivå, pojkar 15-17 år, 
under 1990-2004. 

1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

14439 14454 10768 9428 9431 9576 9243 9408 

Källa: BRÅ, Sveriges offentliga brottsstatistik,  

Tabell 6.1 visar att antalet lagföringar i åldersgruppen har minskat 
mellan 1990 och 2000. Sedan tycks utvecklingen stabiliseras. Detta kan 
bero på att ungas brottsutveckling i åldersgruppen avstannat eller att 
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rättsväsendet inte förmått utreda brottsligheten, eller en kombination 
av dessa (Ahlberg 1992, Estrada 1999, Granath 2002). För den grupp 
som avhandlingen undersöker sjunker lagföringarna mellan åren 1998 
och 2000, från 10768 till 9428 eller med drygt 12 procent.  
Fördelningen mellan de olika sätten att lagföra mellan 1990-2004 visas i 
tabell 6.2 nedan.  

Tabell 6.2. Antal och andelar (avrundade %) av åtalsunderlåtelser 
(AUL), strafförelägganden (SFL) och domar (DOM) på nationell nivå 
för pojkar i åldern 15-17 år. 1990, 1995, 2000 och 2004.  

 1990 1995 2000 2004 

AUL 5577 39 3929 27 2092 22 1655 18 
SFL 5711 40 5150 36 3130 33 3555 38 
DOM 3151 22 5375 37 4206 45 4198 45 
Lagföringar totalt 14439 14454 9428 9408 

Källa: BRÅ, Sveriges officiella brottsstatistik. 

Tabell 6.2 visar att antalet lagföringar minskar samtidigt som sätten att 
lagföra för brott omfördelas. Åtalsunderlåtelser mer än halveras från 39 
procent år 1990 till 18 procent år 2004. Strafförelägganden varierar på 
en relativt stabil nivå mellan 33-40 procent. Andelen som lagförs genom 
åtal i domstol (dom) fördubblas under perioden, från en andel på 22 
procent 1990 till 45 procent av lagföringarna år 2004.  

Överlämnande till vård inom socialtjänsten  

Från denna allmänna beskrivning av hur barn i åldersgruppen 15-17 år 
lagförs för brott i allmänhet, skall jag visa i vilken omfattning de också 
överlämnas till vård inom socialtjänsten för brott.  

I tabell 6.3 nedan visas hur överlämnande till vård inom socialtjäns-
ten, förändras mellan 1990 och 2004, både som andel av totalt antal 
lagföringar och som andel av domar i åldersgruppen.  
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Tabell 6.3. Överlämnande till vård inom socialtjänsten som andel av 
dels lagföringar totalt och dels som andel av domar i hela landet, 
perioden 1990-2004. Pojkar 15-17 år. # inkluderar ungdomstjänst 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999# 2000# 2004# 

Lagföringar 7 14 15 15 17 20 21 22 
Domar 32 36 42 43 45 46 47 50 

Källa: BRÅ, Sveriges officiella brottsstatistik. 

Tabell 6.3 visar, som jag tidigare har sagt, att överlämnande till vård 
inom socialtjänsten under perioden 1990-2004 ökar som påföljd för 
brott och utgör idag den mest vanliga påföljden i åldersgruppen 15-17 
år. Överlämnande till vård som andel av lagföringar, har ökat från 7 till 
22 procent och som andel av domar har överlämnande till vård ökat 
med 18 procentenheter under hela perioden. Den relativa ökningen är 
avsevärd. I de fall den unge åtalats och fällts i domstol, överlämnas han 
numera i 50 procent av fallen till vård inom socialtjänsten.  

Sammanfattningsvis har lagföringarna för pojkar i åldersgruppen 15-
17 år minskat kontinuerligt i ett femtonårsperspektiv. Åtalsunderlåtel-
ser har minskat kraftigt. Strafföreläggandena varierar lite  på en ganska 
stabil nivå medan andelen som dömts i domstol har ökat kraftigt. Över-
lämnande till vård som påföljd för brott har idag en andel på 50 procent 
i den studerade åldersgruppenJJ, och utgör numera den huvudsakliga 
påföljden i åldersgruppen när fallet gått vidare till domstol.  

Totalpopulation och 
undersökningsgrupp 

I fortsättningen beskrivs socialtjänstens roll som påföljd för pojkar i 
den aktuella åldersgruppen 15 – 17 år som lagförts för misshandel och 
grov misshandel i Stockholms län åren 1998 och 2000. Det är den grupp 
vars yttranden och domar som studeras i avhandlingen, som här skall 
beskrivas. I tabell 6.4 nedan beskrivs dels den totala populationen i landet 
av lagförda misshandelsfall och grova misshandelsfall för pojkar i åldern 
15-17 år och dels undersökningsgruppen. Det är således inte lagförda 
personer utan antalet registrerade lagföringar som redovisas i tabellen. 
                                                     
JJ

  Om flickor i samma åldersgrupp medräknas överlämnas 55 procent till vård inom socialtjänsten. 
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Tabell 6.4. Antal registrerade lagföringar för pojkar avseende miss-
handel och grov misshandel i hela riket samt i Stockholms län åren 
1998 och 2000. 

Population Hela riket Total-
population  (a) 

Stockholms län under-
sökningsgrupp  (b) 

 1998 2000 1998 2000 
Misshandel 1206 1146 234 186  
Grov misshandel 70 69 16 17  

Källa: BRÅ  (a) Sveriges officiella brottsstatistik, (b) individuell lagföringsstatistik 

Man kan enligt tabell 6.4 konstatera att antalet registrerade lagföringar 
för misshandelsbrott bland pojkar på nationell nivå (a) minskade något 
mellan åren 1998 och 2000. Undersökningsgruppen (b) av misshandelsfall 
uppgick år 1998 i Stockholms län till 19 procent av totalpopulationen. 
År 2000 uppgick undersökningsgruppen i misshandelsfallen till 16 pro-
cent av totalpopulationen. De grova misshandelsfallen i Stockholms län 
uppgick år 1998 till 23 procent av lagförda grova misshandelsfall totalt i 
landet och år 2000 uppgick till 25 procent av den totala gruppen i landet.  

Brottsbelastning och påföljder  
avseende undersökningsgruppen  

Jag skall nu kort beskriva brottsbelastning och påföljder för de som 
lagförts för misshandel och grov misshandel åren 1998 och 2000 i 
Stockholms län. Det avser att sätta in det kvalitativa materialet i en mer 
övergripande bild. Detta skall inte tolkas som att jag beskriver brottsut-
vecklingen i Stockholms län generellt. I det empiriska materialet som 
här beskrivs är det, som jag tidigare sagt, 420 registrerade lagföringar 
för misshandel och 33 registrerade lagföringar för grov misshandel.  

Det är alltså inte antalet individer utan antalet lagföringar vi fort-
farande talar om. Det är också ur denna grupp som det slumpmässiga 
urvalet av domstolarnas domar och socialtjänstens yttranden har gjorts, 
70 misshandelsyttranden och domar och 33 grova misshandelsyttran-
den och domar. Det är det materialet som studeras i de följande em-
piriska kapitlen. Brottsbelastning kan mätas på olika sätt, dels genom 
det antal brott som den lagförde har begått vid den aktuella registrerade 
lagföringen, dels genom antal ti4i,are fällande 4omar och dels genom ti4iL
,are la,för4a v>l4sbrott.  
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!ntal brott har kategoriserats i tre kategorier med 1, 2, 3 eller fler 
brott inklusive den aktuella lagföringen i både misshandels och de 
grova misshandelsfallen. Antalet brott varierar mellan 1-11 men det är 
få som lagförts för fyra eller fler brott. 

Antal ti4i,are fDllan4e 4omar har kategoriserats med 0, 1 och 2 eller fler 
tidigare domar. 

Ui4i,are la,för4a v>l4sbrott kan ha skett genom strafföreläggande. Det 
kan därför finnas skillnader mellan tidigare domar och tidigare vålds-
brott. Återfall i brott kan mätas genom tidigare åtalsunderlåtelser eller 
strafförelägganden eller domar. Jag har använt mig av tidigare registre-
ringar för våldsbrott som variabel oavsett om det innebär strafföre-
läggande, åtalsunderlåtelse eller dom.  

Lagförda för misshandel  

Brottsbelastning 

När det gäller brottsbelastnin, i antal brott vid lagföringen, finns det inte 
några större förändringar mellan undersökningsåren. Två tredjedelar av 
de lagförda har begått ett (1) brott båda undersökningsåren. En mindre 
grupp har begått 4 eller fler brott och den gruppen ökar mellan 1998 
och 2000 från 5 till 13 procent. Ökningen är inte signifikant. 

Brottsbelastning mätt i antal ti4i,are fDllan4e 4omar indikerar inte heller 
några skillnader mellan åren. Tre fjärdedelar har inte blivit dömda tidi-
gare, drygt 15 procent har blivit dömda en gång tidigare och omkring 
10 procent har dömts två eller fler gånger tidigare.  

Inga skillnader finns mellan de lagfördas tidigare v>l4sbrottsli,het mel-
lan åren. En mycket stor andel, (över 80 procent) har inte lagförts för 
våldsbrott tidigare. Ett litet fåtal har lagförts för fler än två tidigare 
våldsbrott. Den lilla grupp som ökar sin brottsbelastning mellan åren 
gör således inte det genom att begå våldsbrott. 

Sammantaget har de lagfördas brottslighet inte ökat mellan åren, vare 
sig i antal brott, tidigare fällande domare eller tidigare våldsbrottslighet.  

Påföljder 

När det gäller 8>föl<4er kan domstolarna i huvudsak döma till böter, vill-
korlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård/fängelse. Dessa 
påföljder kan också kombineras på olika sätt. Aa,förin,ssDtt och 8>föl<4er 
har indelats i följande huvudkategorier i tabell 6.5 nedan. Ztalsun4erl>telse 
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och strafförelD,,an4e kallas gemensamt avle4an4e 8>föl<4er. Den unge avleds 
bort från den fortsatta straffprocessen som därmed avslutas. Detta 
framgick av figur 1 i kapitel 4. Ka,sböter och 8ennin,böter kallas gemensamt 
böter. YverlDmnan4e till v>r4 inom socialt<Dnsten kallas v>r4 och kan användas på 
tre sätt. Dels som enskild påföljd, dels i kombination med dagsböter 
och dels efter 1999 i kombination med ungdomstjänst. Här visas 
överlämnande till vård i huvudsak tillsammans med ungdomstjänst. 
[illkorli, 4om och sk/44stills/n kallas gemensamt kriminal8>föl<4er.  

Tabell 6.5. Huvudsaklig påföljd avseende lagförda för misshandel 
bland pojkar i Stockholms län år 1998 och 2000. Andel ( %). N=420. 

 1998 2000 
Avledande påföljder 14 14 
Böter 48 40 
Vård 36 43 
Varav m. ungdomstjänst - (9) 
Kriminalpåföljder 3 4 
Totalt antal lagföringar 234 186 

 
Tabell 6.5 visar att avledande påföljder som åtalsunderlåtelse och straf-
föreläggande har en konstant andel på 14 procent. Det är en lägre nivå 
än vad som gäller generellt i hela landet och när alla brott inkluderas (se 
tabell 6.2 ovan). Böter minskar mellan åren och i gengäld ökar över-
lämnande till vård inom socialtjänsten. Kriminalpåföljder förändras 
knappt. Sammantaget ökar vård inom socialtjänsten som påföljd för 
misshandel mellan åren.   

Lagförda för grov misshandel 

Brottsbelastning 

I de grova misshandelsfallen består den lagförda gruppens brottsbelast-
ning, mätt i antal brott vid lagföringen, av två huvudgrupper. Omkring 
halva gruppen har lagförts för ett (1) brott. Ett fåtal har begått två 
brott. Nära hälften har lagförts för 3 eller fler brott. De som lagförs för 
grov misshandel är generellt mer belastade. Brottsbelastning i ti4i,are 
fDllan4e 4omar minskar mellan åren. Nio av de lagförda hade år 1998 inte 
dömts tidigare och år 2000 var det 11 lagförda som inte tidigare var 
dömda. Det var tre lagförda som var dömda en gång år 1998 och fem 
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som var dömda en gång tidigare år 2000. Fyra var dömda två eller fler 
gånger tidigare och år 2000 var det endast en som dömts lika många 
gånger tidigare. En överväldigande majoritet, 14 st. av 16 st. år 1998 och 
13 st. av 17 st. år 2000, är inte lagförda för ti4i,are v>l4sbrott.  

Påföljder 

De huvudpåföljder som förekommer är Ka,sböter, [>r4 inom social-
tjänsten, Eriminal8>föl<4er samt Sluten un,4omsv>r4. Med hänsyn till att det 
inte är så många som lagförts för grov misshandel, presenteras inte 
andelar utan det faktiska antalet i tabell 6.6 nedan.  

Tabell 6.6. Huvudsaklig påföljd avseende lagförda för grov miss-
handel bland pojkar i Stockholms län 1998 och 2000. Antal. N=33.  

 1998 2000 
Böter 1 0 
Vård 11 4 
Kriminalpåföljder 4 9 
Sluten ungdomsvård - 4 
Totalt antal lagföringar 16 17 

 
Tabell 6.6 visar att Dagsböter är en sällsynt påföljd för detta brott. Vård 
inom socialtjänsten var år 1998 den utan tvekan dominerande påfölj-
den, den användes i 11 fall eller nära 70 procent. År 2000 dominerar 
Kriminalpåföljder, tillsammans med sluten ungdomsvård, som detta år 
används i mer än tre fjärdedelar av samtliga påföljder. Vård inom social-
tjänsten användes i endast fyra fall, en knapp fjärdedel, år 2000. Det är 
lika vanligt som sluten ungdomsvård. Det sker således en tydlig omför-
delning av påföljderna mellan undersökningsåren i de grova misshandels-
fallen; både Kriminalpåföljder och den frihetsberövande påföljden 
Sluten ungdomsvård ökar och Vård  inom socialtjänsten minskar tydligt. 

Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet lagföringar nationellt 
ligger på en konstant nivå eller minskar. Åtalsunderlåtelser minskar 
och strafförelägganden ligger på en konstant nivå. Vård inom social-
tjänsten används i en ökande omfattning. Ökningen av lagföring genom 
domstols medverkan, har motiverats med att tydligare markera 
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samhällets strängare syn på ungas brott. Påföljdssystemet kan i dessa 
avseenden sägas ha förändrats i en mer ingripande riktning efter de 
reformer som skett av LUL (prop. 1994/95:12, prop. 1997/98:96). När 
det gäller barn som lagförts för misshandel i Stockholms län har deras 
brottslighet inte ökat generellt, och i de fall den har ökat gäller det 
andra typer av brott än våldsbrott. Böter och överlämnande till vård 
inom socialtjänsten är de huvudsakliga påföljderna båda åren. Över-
lämnande till vård ökar dessutom mellan åren. 

Inte heller i gruppen grov misshandel tycks pojkarnas brottslighet 
ha ökat. Det är inte ett särskilt vanligt brott bland barn i åldern 15-17 
år och böter en sällsynt påföljd i denna grupp. Här märks en tydlig om-
fördelning av påföljderna. År 1998 var den utan tvekan vanligaste 
påföljden för grov misshandel överlämnande till vård inom social-
tjänsten. Betydligt färre överlämnades till vård som påföljd år 2000.  
Påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn har ökat mellan åren. Det-
samma gäller sluten ungdomsvård. För denna grupp kan påföljderna 
tolkas som utslag av en mer ingripande riktning, frihetsberövande på-
följder används oftare (Kwhlhorn 2002). Detta är dock inte entydigt. 
Sluten ungdomsvård och socialtjänstens vård på u 12 hem, innebär i 
princip samma typ av vård (Tärnfalk 2001). Detta gör det svårt att sär-
skilja påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten från sluten 
ungdomsvård i stränghetshänseende (jmf Sitte Durling 2000).  

Det är svårt att dra några mer långtgående slutsatser om vad de 
beskrivna förändringarna innebär.  
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KAPITEL 7 
SOCIALTJÄNSTENS YTTRANDEN  

 
Som jag tidigare visat har kraven på innehållet i socialtjänstens yttran-
det i straffprocessen skärpts. Yttrandet utgör ett officiellt svar på 
åklagarens eller domstolens begäran enligt reglerna i LUL och tillmäts 
stor juridisk betydelse. Yttrandet är betydelsefullt både för åklagaren 
och domstolen och syftar till att ge rättsväsendet information som klar-
lägger den unges sociala situation och eventuella vårdbehov (prop. 
1997/98:96). Yttrandet skall, enligt lagen, vara tydligt och konkret. Det 
skall framgå om socialtjänsten avser att vidta några åtgärder, varvid 
arten, omfattningen och varaktigheten skall preciseras (11 u LUL). Ytt-
randet har en central roll vid åklagarens beslut om åtalsunderlåtelse och 
vid domstolens val av påföljd. Socialtjänstens yttrande, som enligt be-
stämmelserna i SoL kan anses vara jämställt med en utredning, förut-
sätts uppfylla rättsäkerhetskrav genom att vara sakligt och objektivt 
och klart redovisa grunderna för beslut. Barnets bästa skall utredas, 
redovisas och beaktas (Soc/kap. 2u). 

I detta kapitel skall inneh>llet i socialtjänstens /ttran4en och v>r48laner 
beskrivas och kategoriseras utifrån följande frågeställningar:  

! Hur har socialtjänsten utformat yttrandena? 
! Vilken information finns i yttrandena om barnet och brottet?  
! Vad är det som står i fokus för socialtjänstens bedömningar och 

vilka förslag till och motiv för insatserna anförs och hur motive-
ras beslut att inte vidta insatser??  

Jag kommer att redogöra för vilken information som finns i yttran-
dena. Efter detta beskriver jag hur de kategoriserats. Sedan beskrivs vad 
socialtjänsten ”gör”, det vill säga vilka insatser som föreslås, hur de 
specificeras och motiveras. I huvudsak redovisas misshandelsfallen för 
sig och de grova misshandelsfallen för sig. Här studeras sammanlagt 103 
yttranden; 70 misshandelsyttranden och 33 grova misshandelsyttran-
den. Ibland saknas den eftersökta informationen, vilket då anges i 
anslutning till de tabeller som presenteras. Jag använder tydliga citat ur 
yttrandena för att i specifika delar illustrera vad socialtjänsten uttalar 
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sig om. Genomgående används beteckningen N eller NN om den unge 
som yttrandet rör. Kursiveringar används i avsikt att lyfta fram speci-
fika argument i yttrandena. Efter varje citat anges vilket fall som cite-
rats med respektive fallnummer. Tecknen /./ används när jag kortat 
ner citaten mycket lite och tecknet /.../ när jag tagit bort större text-
avsnitt för att underlätta läsningen. Inget väsentligt som ändrar textens 
huvudsakliga innehåll har tagits bort. Ibland används y z klammer när 
jag bytt ut namn och liknande i syfte att avidentifiera personer eller 
platser. Märkligheter eller felstavningar i original, markeras med (sic.) 
för att klargöra att citatet är korrekt återgivet.  

Yttrandenas omfattning, 
struktur och innehåll 

Yttrandenas omfattning varierar från som minst sju rader till de mest 
omfattande på 11 sidor. Flertalet yttranden är mellan två till tre A-4 
sidor. Yttrandenas sammanlagda textmassa utgör drygt 330 sidor. I 
några fall består yttrandet av flera yttranden som socialtjänsten lämnat i 
samma åtalsfråga. Jag har behandlat dessa som ett (1) yttrande. Samtliga 
yttranden är skrivna av en eller två socialsekreterare och undertecknade 
av en överordnad chef. Yttrandena är ofta strukturerade i form av rubri-
ker men det finns ingen enhetlighet i vad som beskrivs under rubrikerna 
eller vilka rubriker som används. Inte heller korresponderar alltid rubri-
ken med texten under rubriken. Många yttranden saknar dock rubriker 
och yttrandet är utformat som en enda lång text. Informationen är i en 
stor del av yttrandena osorterad och utformningen av och innehållet i 
yttrandena har generellt inte blivit tydligare mellan undersökningsåren. 
Vanligen anges inte tydligt hur informationen till yttrandet inhämtats. 
Det förekommer dock att detta beskrivs tydligt och benämns 
Utredningsmetod under egen rubrik. Ibland anges att informationen in-
hämtats genom samtal med den unge och hans föräldrar.  

Bakgrundsinformation om pojkarna  

Nedan skall jag beskriva vad socialtjänsten lämnar för information i 
yttrandena som rör pojkarnas familjeförhållanden, invandrarbakgrund, 
föräldrarnas socioekonomiska förhållanden och om den unge är känd 
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sedan tidigare för socialtjänsten. När det finns relevanta skillnader mellan 
brottsgrupperna redovisas detta separat, i annat fall redovisas uppgifterna 
gemensamt för båda grupperna för att göra framställningen mer läsbar.  

Pojkarnas famil<eförh>llan4en redovisas oftast översiktligt och knapp-
händigt. Över hälften av pojkarna i misshan4elsfallen beskrivs komma från 
familjer där föräldrarna är skil4a eller se8arera4e. I de ,rova misshan4elsfallen 
beskrivs att drygt hDlften av pojkarnas föräldrar var skil4a eller se8arera4e år 
1998 och ca en tre4<e4el av föräldrarna var skilda eller separerade år 2000. 
I regel bor pojken hos modern. Ibland bor pojkarna och har vuxit upp 
hos sin far eller hos far- eller morföräldrar. 

Uppgifterna om invandrarbakgrund är mycket osäkra och i många 
fall redovisas inte pojkarnas invandrarbakgrund. Det gör det svårt att få 
en klar uppfattning om pojkarna har invandrarbakgrund eller om de är 
etniskt svenska. I en stor del av yttrandena beskrivs antingen att pojken 
själv är född i annat land än Sverige, har utländskt medborgarskap, eller 
att båda eller en av föräldrarna kommer från ett annat land, vilket 
klassificerats som invandrarbakgrund. I 15 yttranden saknas emellertid 
sådana uppgifter. Det kan vara så pojken har ett uppenbart utländskt 
namn, till exempel Mohammed, vilket här klassificerats som invandrar-
bakgrund. I vissa fall, när den unge lagförts två gånger samma år, fram-
går i ett av yttrandena att han kommer från Egypten. I det andra 
yttrandet står det inte att pojken har invandrarbakgrund. Sammantaget 
har en majoritet på detta sätt skattats ha invandrarbakgrund och det 
beskrivs att pojkarna kommer från 25 olika länder. De är: Afghanistan, 
Albanien, Algeriet, Argentina, Australien, Brasilien, Egypten, Etiopien, 
Filippinerna, Finland, Frankrike, Gambia, Grekland, Irak, Iran 
(Kurdistan), Israel, Jugoslavien, Libanon, Marocko, Pakistan, Ryssland, 
Somalia, Spanien, Syrien, Tanzania, Thailand, Turkiet, Tunisien, 
Tyskland. Det finns inget dominant mönster ifråga om vilket 
ursprungsland pojkarna kommer från eller har rötter till. Ett mindre 
antal av pojkarna beskrivs ha zigensk tillhörighet. I något fall anges 
endast att fadern bor i Afrika utan närmare specifikation.  

I knappt två tredjedelar av yttrandena saknas uppgifter om föräldrar-
nas socioekonomiska förh>llan4en. Resten av föräldrarna beskrivs arbeta, stu-
dera eller leva på socialbidrag eller andra bidragsformer som sjuk-
penning eller förtidspension. Få föräldrar beskrivs ha egna företag eller 
akademiska yrken, men det förekommer.  

Pojkarna är ungefär lika kDn4a för socialtjänsten båda åren, och tre 
fjärdedelar är kända sedan tidigare. I endast ett mindre antal yttranden 
framgår detta inte. Uppgiften finns således i nästan samtliga yttranden 
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båda åren. I majoriteten av yttrandena beskrivs pojkarna vara kända 
genom polisanmälningar. Däremot beskrivs inte alltid om de också är 
dömda för brott. Ofta beskrivs andra orsaker till att den unge är känd, 
som missbruk, att föräldrarna sökt hjälp för sin son, familjen uppbär 
socialbidrag, anmälan från skolan, eller från barn och ungdomspsykiatrin 
eller utomståendes oro för barnen. Många gånger beskrivs inte vad som 
menas med denna ”oro” och kan sannolikt innebära problem som rör 
både den unge eller föräldrarna eller båda. En del är kända sedan tidigare 
genom placeringar eller kontaktperson, samtalskontakter och liknande 
enligt SoL eller LVU. Någon sägs ha varit utsatt för sexuella övergrepp.  

Social situation och hur problemet beskrivs 

Det finns en mycket stor spridning i vad socialtjänsten faktiskt yttrar 
sig om. Ur ett källkritiskt perspektiv finns det inga tydliga skillnader 
mellan åren i hur pojkarnas situation beskrivs. Inte sällan är informatio-
nen summarisk, knapphändig och vag. I en del fall utformas yttrandet 
som en kronologisk berättelse om pojkens levnadsutveckling, som i en 
del fall kan sträcka sig många år bakåt i tiden. I andra fall kan tids-
spannet vara mycket kort. Denna berättelse är ofta ensi4i, och kan vara 
både positiv (fall 41/98) och negativ (fall 43/98, 63/98, 66/00). Men den 
kan också sträva efter att vara objektiv och opartisk, i den meningen att 
både positiva och negativa egenskaper hos pojken beskrivs (fall 53/00, 
59/00). Mer sällan är beskrivningen ensidigt positiv men det förekom-
mer. En del yttranden beskriver en mycket kom8le: situationC att pojken 
haft insatser från socialtjänsten sedan flera år på grund av problem som 
missbruk, brottslighet och våld samt relationsproblem med föräldrarna 
(fall 34/98). 

 I tabell 7.1 nedan visas vad socialtjänsten yttrar sig om, ifråga om 
pojkarnas sociala situation och eventuella problem. Brottsgrupperna 
redovisas gemensamt och hänsyn tas inte till undersökningsår. 
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Tabell 7.1 Pojkarnas sociala situation och beskrivna problem. N = 103 
yttranden. Problemkategorierna är inte ömsesidigt uteslutande. 

Social situation Antal yttranden 

Ordnad social situation 49 
Sociala problem 51 
Bortfall/kan ej bedömas 3 
]m 8roblem finns innebDr 8roblemets karaktDrT  
Sysselsättnings- eller skolproblem 32 
Personlighetsproblem 26 
Familj-, relationsproblem, eller oroliga hemförhållanden 25 
Missbruk eller destruktivitet 15 

 
Tabell 7.1 visar att nästan hälften av pojkarna i båda brottsgrupperna 
har en ordnad social situation ifråga om boende, skolsituation och fri-
tid. Det kan dock vara så att det bland dessa finns pojkar som tidigare 
haft problem av olika slag som de ordnat upp tillsammans med 
föräldrarnas och ibland med socialtjänstens hjälp. I nära hälften av ytt-
randena sägs pojkarna ha någon form av socialt problem och i några fall 
går detta inte att bedöma. Det är också svårt att alltid förstå vilket syfte 
socialtjänstens beskrivningar har. Pojken beskrivs ibland som ”en pajas” 
och i andra fall beskrivs han som omogen men ”åldersadekvat klädd” 
och liknande utan att det klargörs på vilket sätt sådana värdeomdömen 
haft betydelse för socialtjänstens yttrande.  

I vissa yttranden framkommer motstridiga uppgifter ifråga om poj-
karnas beskrivna problem. Till exempel har en pojke beskrivits ha haft 
problem med skolan sedan flera år och en fältassistent säger i yttrandet 
att pojken har varit ”ganska utsatt i skolan av både elever och lärare”. I 
socialtjänstens bedömning står dock att ”Han har gott om kamrater 
och tycks inte ha blivit retad” (fall 62/99). Sådana motstridigheter gör 
det svårt att klarlägga hur socialtjänsten har bedömt pojkens problem 
och det är svårt att veta hur problemet värderats. 

De vanligaste beskrivna problemen rör skolL eller s/sselsDttnin,s8roblem; 
avsaknad av fullständiga skolbetyg, skolk och/eller koncentrationssvå-
righeter, avsaknad av ordnad eller organiserad fritid. Personli,hets8roblem 
kan innebära låg självkänsla eller svag identitet hos pojken, att han ger 
ett deprimerat intryck, anses spänningssökande eller uppvisar starka 
humörsvängningar, brister i aggressivitetskontroll, eller är rastlös, eller 
brista i anpassning till samhällets normer, sakna kunskaper om det 
svenska samhället eller ha en asocial attityd etcetera. En del av pojkarna 
beskrivs ha varit mobbade under uppväxten och en del beskrivs ha 
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blivit misshandlade och rånade tidigare. Ett mindre antal pojkar sägs 
sakna framtidshopp eller ha djupgående psykiska problem med suicid-
problematik eller diagnoser som AD-HD och DAMP.  I en del yttran-
den framgår att läkare diagnostiserat pojkens psykiska problem.  

Famil<L eller relations8roblem eller oroli,a hemförh>llan4en kan innebära både 
konflikter med föräldrar och/eller andra vuxna eller med kamrater. 
Det kan även beskrivas att föräldrar och barn inte kan komma överens 
om var pojken skall bo och ofta beskrivas att föräldrarna är uttröttade 
eller uppgivna. Hissbruk eller 4estruktivitet beskrivs med uppgifter om att 
den unge misstänks för eller brukar alkohol eller narkotika men också 
att socialtjänsten avser att genomföra en missbruksutredning. I en del 
yttranden anges att en missbruksutredning genomdrivs även om det av 
yttrandet framgår att ingen misstanke om missbruk finns från vare sig 
föräldrar eller andra runt den unge.  

Sammantaget beskrivs två olika grupper, dels pojkar som anses leva 
under socialt välordnade förhållanden och dels pojkar som lever i en 
socialt instabil eller mycket utsatt social situation.  

Pojkarnas beskrivna brottslighet 

Socialtjänsten yttrar sig vanligen om den unges brottslighet. Framför-
allt tycks man fokusera brottsligheten mer år 2000.   

I misshan4els,ru88en har socialtjänsten yttrat sig om brottet i två tredje-
delar av fallen år 1998. Undersökningsåret 2000 yttrar sig socialtjänsten 
i nästan fyra femtedelar om brottsligheten. Framförallt i den ,rova missL
han4els,ru88en sker en påtaglig förändring och socialtjänsten yttrar sig i 
över fyra femtedelar år 2000 jämfört med en fjärdedel år 1998. Hur 
socialtjänsten fått information om brottsligheten, utöver polisanmälan, 
är ofta oklart. I endast enstaka fall beskrivs i yttrandet att social-
sekreteraren medverkat vid polisförhöret.  

I de flesta yttranden beskrivs att man talat om eller berört brottslig-
heten. Däremot beskrivs mer sällan hur. Ibland har socialtjänsten yttrat 
sig om an4ra brott än det brott som domen gäller. I en del fall yttrar sig 
socialtjänsten endast om ett av flera åtalade brott.  

När socialtjänsten beskriver att man samtalat om brottsligheten 
finns stora variationer och det går inte att utläsa någon enhetlig linje i 
yttrandena. Jag skall exemplifiera hur den beskrivs. Först en beskriv-
ning från de grova misshandelsfallen, där den unges egen beskrivning av 
brottsligheten som framgår av yttrandet:  
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”Utredaren har träffat N vid fem tillfällen, en gång tillsammans 
med hans föräldrar, de andra gångerna har han kommit själv. /../ 
Han beskriver själv att han hamnat i olika situationer där han 
blivit utsatt för andra som tvin,at honom till kriminalitet eller hittat 
8> eller över4rivit om hans delaktighet i de kriminella handlingarna 
för att de vill honom illa. /../ yHanz mår dåligt utifrån det sista 
r>net som han anser att han blev tvingad att utföra under hot. N 
har funderat mycket över hur pojken som han och hans kamrater 
rånade har mått efter detta. /./ N är orolig för att han själv skall 
bli utsatt eller ytterligare hotad av den pojken som tvingade dem 
att råna. /./ N tycker att tillvaron känns mörk då han blivit 
polisanmäld så många gånger. /…/.” (fall 110/00, mina kursiv.).  

Av citatet framgår att det inte är misshandelsbrottet som samtalet rört 
utan brottet rån. Vad som redovisas är den unges egen uppfattning om 
vad som hänt och hur han ser på sina brott. Han uppfattar sig som helt 
oskyldig och mer eller mindre som ett redskap för andras syften. Han 
sägs må dåligt och är rädd att själv bli utsatt av dem som han rånat. Miss-
handelsbrottet berörs inte och det är oklart hur han själv ser på detta.  

Ett ytterligare exempel, från misshandelsfallen, får belysa hur den 
unge själv ser på sitt brott:   

”Sammanfattning/bedömning:/…/ Beträffande de nu aktuella 
händelserna så har vi i våra samtal talat om den misshandel han 
är misstänkt för. Det är något han själv funderar en hel del på 
och han har svårt att förstå hur han kunde bli så aggressiv. Han 
känner inte igen det hos sig själv och har hittills inte kunnat hitta 
någon förklaring /…/.” (fall nr. 15/98).  

Det beskrivna samtalet handlar om att förstå och förklara orsakerna till 
den bakomliggande aggressiviteten i pojkens brott. Brottsligheten fram-
ställs som något främmande som inte är likt pojken. 

Det finns också beskrivningar av brottsligheten, där socialsekretera-
ren tolkar den unges egna beskrivningar uteslutande som bortför-
klaringar. Här är ett exempel på detta från misshandelsfallen: 

”N är en sjuttonårig pojke som har ett tiotal 8olisanmDlnin,ar på 
sig. När han stDlls inför 8>st>en4en om att han har varit inblandad i 
något otillåtet sk/ller han allti4 ifr>n si, /…/.” (fall nr. 66/00, mina 
kursiv.). 

Som framgår av beskrivningen tar socialtjänsten klart ställning i skuld-
fråganG Socialsekreteraren tolkar att pojken allti4 skyller ifrån sig när han 
ställs inför påståenden om att han gjort något otillåtet. Socialtjänstens 
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beskrivning av pojken framställs i mycket negativa ordalag. Det tycks 
inte finnas utrymme för att han faktiskt kan vara oskyldig eller ha upp-
fattat brottet på ett annat sätt. Detta framträder i flera andra yttranden.  

Det finns också andra sätt hur socialsekreteraren förhåller sig till att 
pojken nekar till brottet. Socialtjänsten kan då förhålla sig neutralt och 
opartiskt vilket framgår av följande exempel:  

”/./ yvadz beträffar det aktuella brottet som föranlett denna begä-
ran om yttrande, säger N att han inte har med det att göra. 
Socialtjänsten har då svårt att kommentera N: s inställning gäl-
lande det brott N är misstänkt för (fall 92/00)”.  

Här framgår att socialsekreteraren inte kan kommentera brottet när 
pojken nekar till det. Det förekommer också att pojkens nekande läm-
nas utan kommentar från socialtjänsten (fall 54/00, 59/00, 89/00). 

I några fall beskriver socialtjänsten att pojken inte minns det aktu-
ella brottet på grund av berusning och att han därför inget har att säga 
om det (fall nr. 10/98, 52/00). I flera fall framgår av yttrandet att social-
tjänsten har yttrat sig om pojkar som åtalats för grov misshandel men i 
domen beskrivs att pojken döms för misshandel. Det innebär att brot-
tet vid domstolens prövning bedömts annorlunda än vid tidpunkten för 
yttrandet (fall nr. 33/97, 66/00, 68/00). I ytterligare andra yttranden 
har socialtjänsten yttrat sig om en helt annan typ av brottslighet än den 
som den unge dömts för (fall 36/98). Det kan konstateras att det finns 
stora variationer när det gäller hur brottsligheten beskrivs i yttrandena. 
Ibland yttrar sig socialtjänsten inte alls om brottsligheten. Ibland är det 
den unges egen upplevelse av brottsligheten som beskrivs och ibland är 
det socialtjänsten som tar ställning i skuldfrågan. Ibland nekar den unge 
och ibland minns han inte brotten på grund av berusning. Sammantaget 
illustrerar dessa exempel dilemmat med socialtjänstens roll i straff-
processen, nämligen kravet på att yttra sig med utgångspunkt från ett 
brott samtidigt som skuldfrågan är oklar.  

Vem kommer till tals – om vad? 

Det finns mycket stora variationer i hur barn och föräldrar kommer till 
tals i yttrandena även i andra frågor än själva brottsligheten. Ofta är det 
socialt<Dnsten som berättar och beskriver vad pojkarna tycker, känner, 
tänker, om de trivs i skolan, vilka intressen de har etcetera. Hur 8o<L
karna kommit till tals är ofta oklart. I vissa fall ges pojkarna utrymme 
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att berätta om sin fritid och skolsituation eller bemöta socialtjänstens 
förslag till insats. Ibland kommer pojkarna till tals under egna rubriker 
som ”Den unges inställning” och liknande. Ibland vävs pojkarnas upp-
gifter samman med det övriga yttrandet och det kan därmed inte klar-
läggas om det är den unges egen uppfattning eller de vuxnas tolkningar 
av vad han sagt. I ytterligare andra fall kommer den unge till tals mycket 
lite eller inte alls. I ytterligare några yttranden har varken den unge eller 
föräldrarna kommit till tals och yttrandet baseras på gammal information.  

När pojkarna kommer till tals beskrivs ibland å ena sidan ett mot-
stånd från dem i förhållande till socialtjänstens inblandning – de vill 
inte ha med socialtjänsten att göra. Å andra sidan beskrivs ibland en 
vilja från pojkarna att få hjälp av socialtjänsten för att förändra sin 
situation. Socialtjänsten redovisar ytterst sällan om samtalet genomförts 
med tolk, när familjen har invandrarbakgrund. I endast två fall beskrivs 
i yttrandet att tolk använts (fall 67/00, 106/00). Det är därför ofta 
oklart både om och hur pojken och föräldrarna deltagit i samtalet kring 
yttrandet, om de har förstått vad samtalet handlat om och vad som 
bedömts och beslutats och vad detta innebär för familjen.  

Det är vanligare att 8rofessionella, till exempel lärare, socialarbetare, 
fältassistenter, eller arbetsgivare ges ett större utrymme i yttrandena, än 
att förDl4rarna kommer till tals i centrala delar. När andra kommer till 
tals bidrar detta till en både positiv och negativ bild av pojkarna ifråga 
om deras beskrivna karaktärsdrag, skolgång, fritidssituation eller 
livssituation. Det kan också vara på det viset att socialtjänsten inte 
bedömer den lämnade informationen, vilket medför oklarheter ifråga 
om anledningen till att referenten tagits med. När föräldrarna kommer 
till tals beskrivs detta vanligen i förhållande till att de samtycker till 
socialtjänstens insatser men det förekommer också att föräldrarna kom-
mer till tals under egna rubriker som ”Moderns inställning”, ”Faderns 
inställning” och liknande. Oavsett om det är barn med invandrar-
anknytning eller etniskt svenska barn beskrivs nästan genomgående för-
äldrarnas uppgifter indirekt genom att socialtjänsten hänvisar till dem, 
till exempel att ”modern är orolig” eller ”modern tog kontakt med 
Maria ungdom” eller att ”fadern avser” och liknande. Det förekommer 
att föräldrarna ges stort utrymme genom direkt anföring, som till 
exempel modern säger, modern anser etcetera. När föräldrarna 
kommer till tals på detta sätt påverkar det ibland både beskrivningen av 
pojken, hans situation och om socialtjänsten ingriper eller inte (till 
exempel fall 101/98, 100/98, 18/98). I andra fall tycks inte föräldrarnas 
uppfattningar alls ha betydelse för yttrandets bedömning och beslut.  
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Vårdplan  

Socialtjänsten skall enligt 11 u LUL från år 1999 lämna en vårdplan i 
yttrandet, om socialtjänsten avser att göra något med den unge om han 
överlämnas till vård. Det finns en stor variation ifråga om hur väl dessa 
olika typer av vårdplaner beskriver insatsernas syfte, art, omfattning 
och varaktighet. Vissa är väl specificerade men flertalet är det inte.  

I misshan4elsfallen lämnade socialtjänsten vårdplan i ett (1) yttrande år 
1998, vilken kallas stödinriktad.  

År 2000 lämnas en vårdplan i 15 av 22 fall, när socialtjänsten avser 
att göra något. Det finns två huvudsakliga typer av vårdplaner som har 
olika innehåll och olika fokus år 2000. Den ena typen kallar jag 
stö4inrikta4 v>r48lan och den utgår från den unges behov (fall 68/00, 52/00).  
Insatserna beskrivs huvudsakligen som en hjälp för den unge och har 
planerats tillsammans med honom. År 2000 lämnades sju sådana stödin-
riktade vårdplaner. Den andra typen kallar jag brottsinrikta4 v>r48lan och 
den utgår från brottetG Vanligen föreslås konsekvensprogram, ungdoms-
tjänst, eller brottsförebyggande. Det finns åtta sådana brottsinriktade 
v>r48laner i misshandelsfallen.  

I de ,rova misshan4elsfallen lämnades vårdplan i två fall år 1998. År 2000 
lämnades en stö4inrikta4 v>r48lan i tre fall och en brottsinrikta4 i tre fall.  

Tidsfristen för yttrandet 

I vissa fall har socialtjänsten haft endast en vecka på sig för att skriva 
yttrandet utan att detta beskrivs ha medfört några svårigheter. I andra 
fall har socialtjänsten haft svårigheter att komma i kontakt med famil-
jen. Detta anges vara ett av skälen till att socialtjänsten skrivit yttrandet 
utan familjens medverkan (se ovan Vem kommer till tals). Ibland be-
skrivs i yttrandet svårigheter att hitta lämpliga behandlingsinsatser 
inom den angivna tidsfristen, eller att en utredning försenats på grund 
av väntetid till en psykologklinik eller remiss till en psykiatrisk klinik 
(fall nr. 38/98, 64/99). I ytterligare andra fall beskrivs att tiden varit för 
kort för att ge förslag till adekvata insatser. Tidsfristen för att skriva 
yttrandet ser med andra ord mycket olika ut men det framgår inte om 
socialtjänsten begärt ytterligare tid för detta av åklagaren eller domstolen. 
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Samtycke och frivillighet 

I många yttranden framgår inte alltid om de av socialtjänsten förslagna 
insatserna är frivilliga och minst åtta variationer på temat förekommer:  

! i yttrandet beskrivs utförligt att socialtjänsten, familjen och 
den unge är överens om att inga insatser behövs (fall 106/00).  

! av yttrandet framgår inte om familjen och den unge är över-
ens med socialtjänsten om att inga insatser behövsJN (fall 
30/00) 

! både föräldrar och den unge har undertecknat vårdplanen och 
det framgår klart att insatserna är frivilliga och önskade av 
familjen och den unge (fall 59/00).  

! i yttrandet beskrivs att föräldrar och barn samtycker till insat-
serna utan att detta framgår på annat sätt. Det finns heller 
ingen undertecknad vårdplan (fall 52/00, 93/00). Detta kan 
innebära att pojken samtycker till insatsen eller att det är 
socialtjänstens tolkning av pojkens och/eller föräldrarnas upp-
gifter. Det kan också stå att föräldrarna är delgivna utan att 
det framgår om föräldrar och barn samtycker till insatserna. 
På vilket sätt föräldrarna är delgivna framgår inte (fall 62/99). 

! av yttrandet framgår överhuvudtaget inte om den unge eller 
hans föräldrar samtycker till eller motsätter sig planerad vård 
(fall 104/98, 105/98, 61/00).   

! av yttrandet framgår tydligt att den unge och/eller hans 
föräldrar inte samt/cker till och inte är intresserad av den insats 
som socialtjänsten föreslår (fall 88/00, 94/00). 

! I ytterligare andra fall är yttrandet mycket motstridigt.  

Jag skall ge några exempel på de sist nämnda motstridigheterna, som 
gör yttrandet svårtolkat. Till exempel kan det i ett yttrande å ena sidan 
beskrivas att 8o<kens situation Dr or4na4C modern beskriver att allt Dr lu,nt 
kring sonen och hon är inte oroli, för hans situation. Å andra sidan erb<uL
4er socialtjänsten ett konsekvens8ro,ram som pojken sägs tacka ja till. 
Socialtjänsten meddelar domstolen att den pågående utre4nin,en enligt 50 
u SOL avslutas utan >t,Dr4 (fall nr. 46/98). Barnet beskrivs således inte ha 
något behov av hjälp från socialtjänsten och utredningen avslutas utan 

                                                     
JN

  Det kan ju faktiskt vara så att familjen eller den unge vill ha socialtjänstens hjälp men att 
socialtjänsten inte bedömt detta nödvändigt. 
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åtgärd. Konsekvensprogrammet erbjuds vilket måste innebära att 
socialtjänsten intervenerar med en insats. Av yttrandets beskrivning 
framgår således en mycket motstridig bild, ifråga om konsekvens-
programmet är att anses som en åtgärd eller inte. Det står också klart 
att pojken saknar behov av vård. Konsekvensprogrammet erbjuds dock 
som något positivt för pojken.  

I ett annat yttrande sägs pojken leva under ordnade sociala förhållan-
den och att föräldrarna inte är oroliga för sin son. Familjen önskar inte 
kontakt med socialtjänsten (fall 56/00). Samtidigt framgår av yttrandet 
att föräldrarna har undertecknat socialtjänstens vårdplan med följande 
innehåll:  

”Både famil<en och ungdomsenhetens han4lD,,are Dr överens om att 
brottsföreb/,,an4e samtal bör föras enligt följande plan (fall nr. 56/00, 
mina kursiv.).”  

Det är oklart vad familjen, som i detta fall har invandrarbakgrund, 
kommit överens om med socialtjänsten och på vilka grunder.  

Sammantaget är det synnerligen oklart i många yttranden på vilka 
grunder en insats ges och om föräldrarna och den unge samtycker till 
socialtjänstens insatser eller inte. Jag skall nu övergå till att kategorisera 
yttrandena efter vad socialtjänsten ”gör”. Det innebär inte att detta blir av 
utan det är socialtjänstens avsiktsförklaring som läggs i benämningen ,ör.  

Avslutande, intervenerande  
och avvaktande yttranden  

Denna första kategoriindelning är baserad på vad socialtjänsten gör, det 
vill säga åtgärdsstrategi. Jag vill åter betona att jag inte vare sig värderar 
eller analyserar innehållet i dessa kategorier. Här används kategorierna 
för att skilja mellan vad socialtjänsten gör och hur detta hänger sam-
man med olika åtgärder och motiv. Kategoriseringarna skall också ligga 
till grund för det teoretiskt strategiska urvalet för diskursanalysen i 
kapitel 8. Två huvudsakliga strategier kommer till uttryck i yttrandena 
i båda brottsgrupperna. När socialtjänsten avslutar yttrandet utan att 
föreslå någon åtgärd kallas yttrandet avslutan4e. När socialtjänsten före-
slår att den unge skall få någon form av insats eller att en pågående in-
sats skall fortsätta kallas de interveneran4e yttranden. De flesta yttranden 
kunde kategoriseras på det sättet. För att undvika alltför många katego-
rier av de fall som inte ryms i huvudkategorierna, skapades en ytterligare 
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kategori där socialtjänsten på olika sätt ger uttryck för en avvaktande 
eller ambivalent hållning. Nedan följer min definition av kategorierna. 

Avslutande yttranden 

Dessa innebär yttranden där socialtjänsten inte avser att vi4ta åtgärder: 

”Undertecknad (utredaren, min anm.) bedömer inte att N behö-
ver någon vård inom socialtjänsten. Han har ett nätverk som 
stramat upp reglerna kring honom. Familjen och N har haft 
samtal om hur han kan undvika bråk med andra ungdomar i 
framtiden. Han är duktig i skolan och har en plan för framtiden. 
Under sin lediga tid har han aktiviteter att göra (fall nr. 27/00, 
min kursiv.).” 

Av citatet framgår att familjen utgör ett tillräckligt stöd för att tillgo-
dose pojkens behov. Fokus ligger här således på barnets behov. Lik-
nande formuleringar finns i de grova misshandelsfallen (fall 100/98, 
106/00). I ett fåtal yttranden inom denna kategori, beskrivs pojken ha 
sociala problem men socialtjänsten har inte något att erbjuda eftersom 
familjen inte vill ha kontakt med socialtjänsten (fall 10/98, 17/98). I 
något fall pågår insatser från andra myndigheter och den unge bedöms 
inte vara i behov av socialtjänstens insatser. Kategorin innebär att socialL
t<Dnsten inte avser att vi4ta n>,ra >t,Dr4er.  

Intervenerande yttranden 

Kategorin Interveneran4e innebär att socialtjänsten direkt anför ett förslag 
till domstolen med innebörden att den unge skall överlämnas till vård; 
eller att socialtjänsten har pågående insatser som kommer att fortsätta 
inom socialtjänsten; eller att socialtjänsten avser att vidta någon ny 
insats för den unge. Jag skall illustrera med några exempel nedan:  

”Beslut: att /./ föreslå att NN överlämnas till vård inom social-
tjänsten som påföljd.” (fall 52/00). 

”Sammanfattning: /…/ Socialtförvaltningen har ett konsekvensL
8ro,ram /./ ingår i det som en ungdom m>ste genomgå om denne 
blir dömt (sic.) till vård inom socialtjänsten.” (fall nr. 65/00, 
mina kursiveringar). 
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Jag skall också ge ett exempel från de grova misshandelsfallen:  

”/./ att överlämna denna utredning samt att vidta åtgärder inom 
socialtjänsten i form  av insatser som är lämpliga för N och hans 
familj.” (fall 92/00). 

Avvaktande yttranden 

!vvaktan4e innebär här att socialtjänsten tillsvidare avstår från ett 4irekt 
han4lan4e. Jag har tagit fasta på en vaghet eller kluvenhet som jag upp-
fattat i olika yttranden och där socialtjänsten delvis frånhänder sig sin 
självständiga roll. Följande misshandelsyttrande är ett exempel på 
kategorin avvaktande: 

”Ut gör bedömningen att N lever under or4na4e förh>llan4en med 
två engagerade föräldrar. Föräldrarna önskar ej någon kontakt 
med socialtjänsten /./. Någon vårdplan upprättas ej för N i dags-
läget.  I det fall rätten bedömer att ungdomstjänst kan komma 
ifråga, har Ungdomsenheten resurser att erb<u4a detta. /./ (fall nr. 
29/00, mina kursiv.).”   

Pojken sägs leva under ordnade förhållanden och saknar vårdbehov. 
Föräldrarna önskar inte någon kontakt med socialtjänsten. Social-
tjänsten överlåter dock åt rätten att bedöma om ungdomstjänst kan 
komma ifråga, vilket öppnar för ett överlämnande som då inte tycks 
grunda sig på den unges behov. I ett annat exempel på detta, från de 
grova misshandelsfallen, det kan stå så här:  

”Beslut: att överlämna begärt yttrande /./ och att avsluta utred-
ning /../1. N är ej i behov av insatser från socialtjänstens sida. 2. 
Om åklagare/domstol finner att N är i behov av insatser kan 
dessa bäst tillgodoses inom socialtjänsten /./” (fall 94/00) 

Åtgärdsstrategier, insatsernas  
inriktning och motiv i misshandelsfall 

Här skall jag översiktligt visa hur yttrandenas åtgärdsstrategi förhåller 
sig till de ungas brottsbelastning. Informationen om brottsbelastning 
har jag tagit från domarna. Efter det visas översiktligt hur social-
tjänstens yttrande förhåller sig till den unges sociala situation. Därefter 
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beskrivs vilka insatser socialtjänsten avser att vidta och motiven för 
insatserna. I tabell 7.2 nedan redovisas kategorierna av socialtjänstens 
yttrande, i förhållande till antal brott som den unge dömts för. När 
socialtjänsten skrivit yttrandet, är den unge endast misstänkt för brott. 

Tabell 7.2 Avslutande (Avsl.), Avvaktande (Avv.) och Intervenerande 
(Int.) yttranden i förhållande till om den unge dömts för ett (1) , två (2), 
tre eller fler brott (3-) åren 1998 och 2000. Misshandelsfall. Antal N= 70. 

 1998  2000  
1 2 3- Tot 1 2 3- Tot  

Avsl. 8 4 4 16 8 0 0 8 

Avv. 2 0 0 2 4 2 0 6 
Int. 10 3 3 16 12 6 4 22 

 
Tabell 7.2 visar att det vid ett (1) brott tycks vara lika vanligt att social-
tjänsten har avslutat yttrandet utan förslag till åtgärd både år 1998 och 
2000. En skillnad mellan åren är dock att socialtjänsten avslutar yttran-
det år 1998 även när den unge misstänks för två, tre eller fler brott, 
vilket inte sker i något fall år 2000. De avvaktande yttrandena blir fler 
år 2000, vilket tyder på att en viss osäkerhet kan ha uppstått hos social-
tjänsten, ifråga om lämplig strategi mot den unges misstänkta brottslig-
het. Vanligen erb<u4er då socialtjänsten den unge stöd eller ungdoms-
tjänst som den unge inte är intresserad av (till exempel 6/97, 12/98, 
23/00, 25/00). Interventionerna ökar år 2000 och huvuddelen av inter-
ventionerna tycks ske redan vid ett brott. Ett liknande mönster fram-
träder när den unge är känd av socialtjänsten (tabell visas inte). I tabell 
7.3 nedan visas vad socialtjänsten gör i förhållande till hur den unges 
sociala situation beskrivs.  

Tabell 7.3 Avslutande, avvaktande och intervenerande yttranden i för-
hållande till den unges sociala situation åren 1998 och 2000. Antal. N=70.  

 1998  2000 
 Ordnad Problem Ordnad Problem 
Avsl. 12 4  6       2 
Avvakt. 1 1 5 1 
Interv. 6 10 8 14 
Totalt  19      15 19       17 
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Tabell 7.3 visar att när den unge beskrivs leva under ordnade sociala 
förhållanden, avslutar socialtjänsten år 1998 i huvudsak yttrandet utan 
åtgärd. Men detta följs inte konsekvent och i ett mindre antal yttranden 
tycks socialtjänsten även avsluta yttrandet också när den unge beskrivs 
ha sociala problem. I dessa fall har den unge i regel inte velat ha social-
tjänstens hjälp. I sex av 16 yttranden intervenerar socialtjänsten mot 
pojkar som beskrivs leva under ordnade sociala förhållanden och i 10 
yttranden intervenerar socialtjänsten mot pojkar som beskrivs ha 
sociala problem.  

År 2000 avslutas yttrandet mer sällan utan förslag till åtgärder. Även 
här avslutar socialtjänsten yttrandet i ett mindre antal fall, när den unge 
sägs ha sociala problem. Socialtjänsten tycks bli lite mer avvaktande år 
2000 när det gäller pojkar som beskrivs leva under ordnade sociala 
förhållanden. Detta tyder på att det finns en tendens till interventioner, 
även om det tycks saknas en social problematik. Det framgår också att 
en ganska stor del av interventionerna, sker mot pojkar som beskrivs 
leva under ordnade sociala förhållanden. Detta sker i åtta av 22 yttran-
den. Påfallande ofta intervenerar socialtjänsten således mot dem som 
beskrivs leva under ordnade sociala förhållanden. Huvuddelen av 
interventionerna sker dock när pojkarna beskrivs ha sociala problem,  
det vill säga i 14 yttranden.  

 
I många yttranden föreslår socialtjänsten en insats i kombination med 
andra insatser. Jag har inte sett det som meningsfullt att redovisa alla 
insatser som socialtjänsten föreslår på grund av svårigheter att kategori-
sera insatserna på ett konsekvent sätt. Jag har försökt göra en tydligare 
sammanställning av samtliga föreslagna insatser – se bilaga 2. I tabell 7.4 
nedan redovisas det som jag klassificerat som den huvu4sakli,a insatsen i 
varje yttrande i avsikt att kontrastera skillna4erna mellan åren. Observera 
att ungdomstjänst inte fanns år 1998. 
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Tabell 7.4. Socialtjänstens föreslagna huvudinsats åren 1998 och 2000. 
Misshandelsfall. N= 70 yttranden 

 1998 2000 

Ingen insats föreslagen 16 7 
Samtal, uppföljning, stöd, kontaktperson 7 7 
Konsekvensprogram, medling, ungdomstjänst, eller 
brottsförebyggande samtal 

4 13 

LVU-vård 1 0 
Missbruksutredning/behandling, urinprov m.m. 2 3 
Annat  4 6 
Totalt antal yttranden 34 36 

 
Tabell 7.4 visar att i 16 yttranden föreslås ingen insats alls år 1998. De 
föreslagna insatserna specificeras inte alltid vilket gör yttrandena svår-
tolkade båda undersökningsåren. Samtal, stödkontakt och uppföljning 
var vanligast följt av konsekvensprogram eller brottsinriktade insatser. 
År 2000 föreslås ingen insats i sju fall. Detta innebär här att även om 
socialtjänstens yttrande är avvaktande kan det föreslås eller diskuteras 
olika insatser i dessa yttranden. Generellt är placeringar ovanliga och, 
när de förekommer, har de företrädesvis inletts före domen. Insatserna 
beskrivs inte alltid på så sätt att det framgår vad en insats faktisk inne-
håller. Det förekommer att insatserna beskrivs som ett program men 
till innehållet är det i princip samtal som skall bedrivas. År 2000 sker en 
påtaglig förskjutning mot brottsorienterade insatser, som ungdoms-
tjänst och konsekvensprogram.  

Konsekvensprogram och ungdomstjänst specificeras endast i vissa 
fall och innebär då någon form av strukturerat program. I vanliga fall 
förslås ungdomstjänst, men ibland finns inte det i kommunen och då 
används beteckningen som konsekvensprogram.  

Missbruksutredning framställs ibland som en insats, liksom behand-
ling och urinprov.  

Kategorin annat innehåller till exempel ospecificerade insatser som 
killgrupp, nätverksmöte, placering i skolhem eller HVB hem och andra 
insatser.  

Efter yttrandets ”faktabeskrivning” avslutas, som jag har tolkat det, 
de flesta yttranden med någon sorts bedömning. Denna ges olika 
benämningar, så som bedömning, sammanfattning, syfte och planering 
etcetera. Bedömningen kan sägas utgöra yttrandets kärna. Det före-
kommer, som sagt, att det helt saknas en bedömning, men då brukar 
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insatserna motiveras i sammanfattningen. I bedömningen framgår vad 
det är som uppfattas som 8roblemet, hur det skall >t,Dr4as och motivet för de 
valda insatserna. Det finns dock stora skillnader i yttrandena ifråga om 
vad som bedöms och hur. Det är därför svårt att få ett grepp om vad 
socialtjänsten mer generellt avser med en bedömning. Det finns yttran-
den där motiv och syfte saknas helt. Ibland beskrivs motivet som ett 
mellanting av vård och straff. Av det skälet har jag kategoriserat 
materialet efter om det är barnet eller brottet som står i fokus eller om 
det är något annat. Bedömningar med barnets behov i fokus kallas vård- 
och behovsinriktade och bedömningar med brottet i fokus kallas straff- 
och konsekvensinriktade. Terminologin straffL eller konsekvensinrikta4e ut-
går från att ungdomstjänst i brottsbalken utgör ett straff. 

Barnet i fokus - behovsmotiv 

Här skall jag med belysande citat illustrera motivbilden med barnet i 
fokus. Den kan å ena sidan vara relaterad till beskrivningen av den 
unges situation och svårigheter. Dessa motiv framkommer i fall där 
socialtjänsten avslutar utan åtgärd och i fall där socialtjänsten intervene-
rar, båda åren. Å andra sidan framgår inte alltid den unges svårigheter 
eller problem tydligt. Jag skall först ge exempel på två yttranden med, 
vad jag uppfattat, vara oklara problem från år 1998. Uppföljande stöd 
och utredande kontakt motiveras i detta fall så här: 

”Efter samtal med N och fadern framkommer att N är skoltrött 
och att det tagit honom hårt att flickvDnnen ,<or4e slut när han var på 
språkresa. N vill fortsätta ygymnasieprogrammetz och inser att 
han då måste vara närvarande där. N säger själv att han vill prata 
med skolkuratorn.  Utredarna ämnar fullfölja utredningen enl. 
uu 50, 50 a och träffa modern, skolpersonal och ha uppföljnings-
möten med N och fadern. N skall drogtesta sig på Maria ungdom. 
Mtre4arna be4ömer att ovanstående program är det som är bäst för N 
för närvarande, då det är av stor vikt att N får sin utbildning. Han 
har även ett fungerande nätverk med fadern, modern och syskon. 
Med tanke på vad som framkommit i utredningen bedömer 
utredarna det som att rekvisit för vård med stöd av LVU inte 
föreligger och att yttrandet avslutas med ovanstående bedömning 
och förslag på uppföljning.”  (fall nr. 36/98, mina kursiv.). 

Citatet visar att pojken tycks ha en tämligen ordnad social situation 
med föräldrar som är engagerade, han sägs gå i gymnasiet men är 



Socialt<Dnstens /ttran4en 

167 
 

skoltrött. Han sägs vara ledsen över att förhållandet med flickvännen 
tagit slut. Motiv för interventionen beskrivs explicit vara grundat i 
pojkens skoltrötthet och ledsamhet över att flickvännen gjort slut. Det 
kan naturligtvis finnas andra motiv som inte redovisas i yttrandet. Jag 
skall illustrera med ytterligare ett exempel där motivet tycks vara 
behovsgrundat men problemet förefaller oklart. I yttrandet framgår i 
övrigt att både föräldrarna och pojkens syskon och hans praktikplats 
beskriver honom i positiva ordalag. Socialtjänsten motiverar till-
sättande av en kontaktperson så här: 

”N behöver en mansperson att identifiera sig med, en kontakt8erson 
skall därför snarast möjligt tillsättas. /../ Planerade insatser är att 
tillsätta en kontaktperson för N eftersom han är enda mans-
person bland m>n,a kvinnor och flickor.” (fall nr. 41/98, mina kurs.). 

Här beskrivs pojkens behov bestå av en kontaktperson eftersom han 
beskrivs vara omgiven av många kvinnor och flickor. I yttrandet be-
skrivs pojken som sagt i övrigt som en välfungerande och omtyckt pojke.  

I båda dessa fall motiveras således insatsen utifrån den unges situa-
tion på behovsgrunder som förefaller oklara.  

Det finns också mer tydligt beskrivna och klargörande behovs-
motiv. I följande fall föreslås vård så som avgiftning under läkarkon-
troll, kontakt med psykolog för neuropsykologisk bedömning, samt 
strukturerade samtal. De problem som beskrivs i yttrandet är brottslig-
het och alkohol. Orsaken till brotten förklaras med hans bristande kon-
troll på grund av alkoholmissbruk och ser enligt i yttrandet ut så här: :  

”NN uppger att brotten begåtts när han varit onykter och på-
verkad. Då har han inte kontroll över sitt beteende. Han anser 
att det är öldrickandet som är hans problem. /../.” (fall 52/00). 

Pojken upplever själv att hans problem är hans bristande kontroll över 
sitt beteende på grund av alkohol. Socialtjänstens motiv för den före-
slagna vården uttrycks på följande sätt:  

”Handläggaren bedömer att N är i omedelbart behov av vård-
insatser för att stoppa den destruktiva utvecklingen i form av 
missbruk och kriminalitet /./. Handläggaren uppfattar att N på 
allvar är motiverad till att ta emot hjälp /./ vården kan genom-
föras i öppen form.” (fall 52/00).  

Socialtjänstens vård motiveras i detta fall utifrån pojkens motivation att 
ta emot hjälp för sitt destruktiva och brottsliga beteende, som relateras 
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till ett missbruk och bristande alkoholkontroll (fall nr. 52/00). Lik-
nande motiv förekommer båda åren (fall 34/98, 53/00, 59/00, 64/00).  

Sammantaget förekommer en stor variation i behovsmotiven där å 
ena sidan problemet framstår som oklart och å andra sidan framgår ett 
klart beskrivet problem samt behov av och önskan om hjälp.  

Brottet i fokus – straff- 
 eller konsekvensinriktade motiv 

Tonen i socialtjänstens yttranden förändrar påtagligt karaktär år 2000 i 
jämförelse med år 1998. Specifika uttryck som straff och konsekvensen av 
brott och liknande används och motiven för interventionerna förskjuts 
mot att bli brotts- eller straffinrikta4e. Jag skall försöka åskådliggöra för-
skjutningen med illustrativa citat. I dessa yttranden har socialtjänsten 
inte beskrivit eller bedömt vårdbehovet, eller så har socialtjänsten 
beskrivit och bedömt att det saknas ett vårdbehov. Här tycks det pri-
mära vara att den unge på olika sätt genom deltagande i ungdomstjänst 
eller konsekvensprogram skall ”få en möjlighet att göra rätt för sig” och 
dessutom ”få sig en tankeställare” (fall 49/00).  

I ett misshandelsyttrande beskrivs syftet med vården så här:  

”Planering och Syfte: Socialtjänsten har informerat NN om det 
allvarliga i det begångna brottet. Utredarna bedömer det vara 
lämpligt att NN genomför un,4omst<Dnst då han trots ett genom-
fört konsekvensprogram ej kunnat hålla sig borta från kriminellt 
beteende. /../. Ungdomstjänst syftar till att PJS på ett handfast 
sätt <obbar av sitt straff; att P får en möjlighet att ,öra rDtt för si,; att 
minska >terfallsfrekvensen ^sicG_.” (fall 60/00, mina kurs.). 

Socialtjänsten har inte beskrivit eller bedömt pojkens vårdbehov. I fo-
kus står det kriminella beteendet, som dock inte specificeras närmare. 
Ungdomstjänst föreslås som enda insats med tre preciserade syften; 
jobba av sitt straff, göra rätt för sig och minska återfallsfrekvensen. Vad 
som menas med det sistnämnda framgår faktiskt inte. Åtgärdens syften 
är tydligt formulerad som en reaktion på brottet. Jag skall ge ytterligare 
ett exempel i denna grupp. I yttrandet beskrivs att modern inte är 

                                                     
JS

  I detta fall beskrivs pojken med olika namn. Det skapar oklarhet om vem man yttrar sig om. 
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orolig, pojken sköter skolan som också bara har positivt att säga om 
honom. Socialtjänstens bedömning ser ut så här: 

”N har tidigare genomgått socialförvaltningens konsekvens-pro-
gram men har trots detta upprepat en kriminell handling. 
Utredarens bedömning är att KJV bör dömas till vård inom social-
tjänsten med ungdomstjänst som åtgärd. /./.” (fall nr. 61/00). 

Det primära tycks vara att pojken upprepat en kriminell handling, som 
inte heller i detta yttrande specificeras. Pojkens behov bedöms inte och 
underordnas därmed brottet. Åtgärderna i yttrandena med dessa motiv 
förefaller ha ett mer utpräglat allmänpreventivt syfte, vilket framgår av  
att ungdomstjänst föreslås som enda åtgärd, vilket tyder på att det är 
själva straffinsla,et i åtgärden som framhålls. Det kan konstateras att det i 
misshandelsfallen, år 2000, till väsentlig del uttrycks andra motiv och 
syften som betonar det straffande eller kännbara i den valda åtgärden.  

Fokus förflyttar sig mellan åren. Jag har i försökt göra en samman-
ställning över om det är barnet eller brottet som står i fokus för social-
tjänstens föreslagna insatser. I vissa yttranden står både barnet och brot-
tet i fokus, i andra endast barnet och i ytterligare andra endast brottet, 
se bilaga 3. Sammantaget stod barnet i fokus i 31 yttranden och brottet 
stod i fokus i 5 yttranden år 1998 stod. År 2000 stod barnet i fokus i 28 
yttranden och brottet stod i fokus i 12 yttranden.  

Åtgärdsstrategier, insatsernas inriktning  
och motiv i grova misshandelsfall 

När det gäller denna grupp finns i princip inga tydliga mönster och det 
är ganska få fall. Jag beskriver därför dessa yttranden mer summariskt i 
löpande text. De är, som sagt, 33 stycken.  

År 1998 finns tre yttranden som avslutas utan åtgärd, sex yttranden 
som klassificerats som avvaktande och sju yttranden som klassats som 
intervenerande. Huvuddelen av interventionerna, i sex yttranden, 
skedde mot pojkar som begått tre brott eller fler. Interventionerna 
skedde mot pojkar som beskrivs ha sociala 8roblem. Inte i något fall inter-
venerade socialtjänsten när den unge beskrivs leva under ordnade so-
ciala förhållanden. När socialtjänsten är avvaktande föreslås en insats 
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som familjen avböjer och ärendet avslutas i samförstånd (till exempel 
fall 108/98). Det förekommer också att socialtjänsten avslutar utan 
åtgärd på grund av svårigheter att komma i kontakt med familjen 
och/eller att den unge inte vill samarbeta med socialtjänsten (till 
exempel fall 102/98). 

År 2000 avslutas tre yttranden utan åtgärd, fem yttranden har 
klassificerats som avvaktande och nio yttranden som intervenerande. 
Huvuddelen av interventionerna, fem yttranden, skedde mot gruppen 
som begått tre eller fler brott. Socialtjänsten intervenerar i huvudsak 
mot pojkar som beskrivs vara kDn4a av socialtjänsten båda under-
sökningsåren. När yttrandet avslutas utan åtgärd sker detta vanligen i 
samförstånd med föräldrar och den unge (fall 107/00). År 2000 är 
intervenerar dock socialtjänsten i två fall, när den unge beskrivs leva 
under ordnade sociala förhållanden. Båda åren är yttrandena ofta avvak-
tande ifråga om gruppen tidigare kända, vilket tyder på viss osäkerhet 
om lämplig strategi. 

 
Jag skall här redovisa de huvudsakliga insatserna. För en mer utförlig 
sammanställning av samtliga insatser som socialtjänsten föreslår, hän-
visar jag till bilaga 2. I tabell 7.5 nedan redovisas huvudsaklig insats 
efter undersökningsår.  

Tabell 7.5. Socialtjänstens föreslagna huvudinsats3# efter undersök-
ningsår. N= 33 yttranden. Grov misshandel. 

 1998 2000 

Ingens insats föreslås 3 1 
Samtal, stöd, uppföljning, kontaktperson 5 1 
utredning 1 2 
Konsekvensprogram, medling, ungdomstjänst, 
brottsförebyggande samtal 0 7 

LVU 1 5 
Annat  6 1 
Totalt antal yttranden 16 17 

 
Tabell 7.5 visar att de flesta insatser, utom konsekvensprogram och 
LVU,  i de grova misshandelsfallen, precis som i misshandelsfallen, är 
tämligen sporadiskt förekommande. I tre fall föreslogs ingen insats alls 
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år 1998 och i ett (1) fall föreslogs ingen insats år 2000. De vanligaste 
insatserna år 1998 var samtal, stöd, kontaktperson samt kategorin an-
nat. År 2000 är de vanligaste insatserna konsekvensprogram eller ung-
domstjänst samt vård enligt LVU. Det sker med andra ord en tydlig 
förskjutning i de föreslagna insatserna även i grova misshandelsfall, som 
tar sin utgångspunkt i brottet. Insatser som samtalskontakt beskrivs 
med mycket varierande innehåll. Vanligen består detta i samtal med 
socialsekreterare. Kontaktperson innebär en vuxen persons skall stöd 
för den unge. Utredning kan innebära inledande av en utredning enligt 
50 u SOL (fall 90/00), till exempel missbruksutredning. I vissa yttran-
den används beteckningen utredning som en slags sammanfattande be-
skrivning på vad socialtjänsten avser att göra. Konsekvensprogram, 
medling ungdomstjänst och brottsförebyggande samtal innebär vitt 
skilda saker. Ungdomstjänst kan vara detsamma som i misshandels-
fallen. Ibland föreslås 8>verkans8ro,ram eller konsekvens8ro,ram när ung-
domstjänst inte finns i kommunen. I några yttranden beskrivs ung-
domstjänst, påverkans- eller konsekvensprogram med ett klart specifice-
rat innehåll. LVU innebär ett flertal olika typer av insatser som till 
exempel utredning på u 12 hem; omedelbart omhändertagande enligt 
LVU 6 u på u 12 hem; att socialtjänsten avser att ansöka om LVU vård; 
behandling på u 12 hem; eller tvångsvård i hemmet enligt 6 u LVU med 
krav på urinprovskontroller. Kategorin annat innebär olika insatser 
som arbetsprogram, mellanvårdsprojekt, placering, behandlingshem 
och familjerådslag. I något fall innebär behandlingen en psykiatrisk 
vård för en suicidbenägen pojke.  

Sammantaget beskrivs insatserna mycket olika. Det finns därför en 
stor osäkerhet i vad många insatser faktiskt innebär. En del insatser kan 
vara väl specificerade medan många inte är det. Som jag tidigare har 
beskrivit framgår socialtjänstens motiv för en insats i själva bedöm-
ningen men motiven är inte alltid lätta att beskriva. Två huvudsakliga 
grupper av motiv kan emellertid identifieras också i de grova miss-
handelsyttrandena. Dels bedömningar med barnet i fokus som kallas 
behovsinriktade motiv och dels bedömningar med brottet i fokus som 
kallas straff- eller konsekvensinriktade motiv.  

Barnet i fokus - behovsinriktade motiv 

Behovsinriktade bedömningar kan leda till att socialtjänsten avslutar 
med hänvisning till att det unge saknar behov av insatser med anledning 
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av att föräldrarna tillgodoser pojkens behov. Det kan se ut så här i en 
bedömning av en pojke som beskrivs fungera väl i skolan och på fritiden:  

”Det är även stadsdelsnämndens bedömning att insats ej anses be-
hövlig då N får det stöd han behöver av sin familj och då oro ej 
finns för N: s livssituation.” (fall 97/00) 

I några fall har socialtjänsten bedömt att förutsättningar för insatser 
saknas, på grund av att vare sig den unge eller föräldrarna vill ta emot 
hjälp från socialtjänsten. Det kan se ut så här i socialtjänstens bedömning: 

”/./ Min bedömning är att det vore lämpligt att tillsätta en kon-
taktperson för N främst för att han ska komma igång i positiva 
fritidsaktiviteter och för att han ska få stöd i att tillsammans med 
sina föräldrar att planera var han ska bo och hur hans sysselsätt-
ning och skolgång ska se ut. Dessutom har N: s föräldrar erbju-
dits samtal med stadsdelens familjeteam för att förbättra sitt sam-
arbete kring N. N anser sig inte vara i behov av dessa insatser 
och det har inte gått att motivera bägge föräldrarna till några 
samtal/./. Därför kommer utredaren endast att ha en upp-
följande kontakt med familjen.” (fall 98/98). 

Citatet visar en klart behovsorienterad bedömning, med barnets behov 
av ordnat boende, sysselsättning, stöd och hjälp i fokus. Föräldrarnas 
och pojkens motstånd mot socialtjänstens hjälp, medför att social-
tjänsten endast avser att ha en uppföljande kontakt.  

Behovsinriktade bedömningar kan också leda till att socialtjänsten 
intervenerar med olika insatser. Tvångsvård enligt LVU, kan motiveras 
som stö4 och h<Dl8 utifrån pojkens behov och se ut så här:  

”N har under en längre tid varit inne i ett kraftigt missbruk som 
han s<Dlv velat br/ta men inte klarat/./. Då både handläggarna samt 
personal ypå behandlingshemmet, min ändr.z har märkt en stor 
förDn4rin, hos N sedan han blev placerad /./ bedömer hand-
läggarna därför att den behandling N påbörjat ska få avslutas /./ 
som planerat. Planeringen /./ består i en placering /./ med 
anledning av N: s 4ro,missbruk samt hans kriminalitet. Behandlings-
tiden är i snitt ca 1 år (fall nr. 91/00, mina kursiv.).”  

Brottsligheten bedöms som ett av pojkens problem men motiven för 
och valet av insatserna relateras till den unges situation och problem 
och vilja till förändring. Bedömningen är inriktad på hans beteende och 
behov av stöd och hjälp på grund av missbruk och kriminalitet.  
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Här finns även yttranden med en blandning av psykologiska, medi-
cinska, psykiatriska och pedagogiska beskrivningar av pojkarnas behov. 
I denna grupp finns också fall där konsekvensprogram beskrivs som en 
behovsinriktad åtgärd (fall 86/00). Motiven för konsekvensprogram 
kan beskrivas så här i yttrandet:   

”ykonsekvensprogrammet, min ändr.z skulle kunna gynna N:s 
personliga utveckling (fall nr. 86/00).”  

Konsekvensprogrammet syftar enligt yttrandet till att gynna den unges 
utveckling. Det framgår dock inte på vilket sätt.  

Brottet i fokus – straff-  
eller konsekvensinriktade motiv 

När brottet står i fokus präglas motiven av beskrivningar av brottens 
allvar. Socialtjänstens motiv framstår som allmänpreventiva och ibland 
repressiva. Motiven för vård enligt LVU på u 12 hem för en 16-årig 
pojke beskrivs av socialtjänsten så här.  

”N har redan i låg ålder utvecklat en kriminell i4entitet, där brottens 
art är av mycket allvarli, karaktDr. N har trots upprepade försök 
och motivering från moderns/släktens och socialtjänstens sida 
inte kunnat bryta sin kriminella bana. Med tanke på N: s nekan4e 
av brotten och avsakna4 av >n,er bedömer socialtjänsten att endast vård 
på u 12-hem kan komma ifråga /…/” (fall nr. 88/00, mina kursiv.).  

Här betonas brottslighetens allvar och art och den kriminella identite-
ten. Motivet för vård på u 12 hem beskrivs vara att pojken nekar till 
brott och saknar ånger. Vad som konkret menas med brottens art och 
kriminell identitet klargörs inte. 

Ibland finns ett mellanting av behovs- och konsekvensinriktade mo-
tiv, som i följande bedömning som rör en invandrarpojke:  

”Socialtjänsten ser allvarligt på det faktum att N under det se-
naste året gjort sig skyldig till ett stort antal brott. Familjen har 
klara normer men det har inte varit tillräckligt. /./. Det finns 
ingen acceptans för de brott han gjort sig skyldig till. Utredarens 
bedömning är att N är i behov av kvalificerad behandling för sin 
kriminalitet. /./. Han behöver klara gränser för vad som är tillå-
tet i vårt samhälle och vad det får för konsekvenser ifall man 
bryter från dem (sic.). N verkar inte förstå innebörden i sina 
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handlingar. Det vore olyckligt om en så ung pojke inte ges 
möjlighet till kvalificerad behandling.” (fall 87/00).  

Betoningen ligger å ena sidan på normer, klara gränser och konsekven-
serna för brott och å den andra sidan på att han inte tycks förstå vad 
han gör och han beskrivs som mycket ung. Betoningen på normer i 
v>rat samhDlle väcker frågor om  det har att göra med pojkens invandrar-
bakgrund, som dock inte klarläggs på något sätt. Också i de grova miss-
handelsfallen sker en förskjutning i fokus mellan åren - se bilaga 3. 
Barnet står i fokus i 13 yttranden och brottet står i fokus i fyra yttran-
den år 1998.  

År 2000 står barnet i fokus i åtta yttranden och brottet står i fokus i 
åtta yttranden. Sammantaget kan konstateras att motiven för insatserna 
även i de grova misshandelsfallen kan delas upp i dels behovsmotiv med 
barnet i fokus och dels straff- eller konsekvensinriktade motiv med 
brottet i fokus. Straffinriktade interventioner kan ske utan att den unges 
vårdbehov vare sig beskrivits eller bedömts. De kan också förekomma 
när socialtjänsten beskrivit och bedömt att det saknas ett vårdbehov.  

Sammanfattande kommentar 
Mot bakgrund av det som här visats finns det påfallande brister i den 
information som lämnas i dessa yttranden. Yttrandet fyller en viktig 
funktion i straffprocessen, nämligen att för rättsväsendet klargöra hur 
den unges sociala situation ser ut, och om, och i så fall på vilket sätt, 
den unge kan behöva samhällets stöd. Yttrandena utgör ett viktigt kun-
skapsunderlag för rättsliga beslut och kan dels påverka hur både åklaga-
ren och rätten uppfattar den unge och dels påverka vilka påföljder dom-
stolen väljer att döma till. Ur dessa perspektiv måste det betraktas som 
ett problem att informationen i så stor del av yttrandena ofta är vag 
eller mycket vag. Det förekommer dock att yttrandet är mer tydligt 
och konkret specificerat, men detta är inte det vanliga. Sammantaget 
måste socialtjänstens yttranden betraktas som ett mycket osäkert 
kunskapsunderlag. Jag skall sammanfatta det centrala från yttrandena i 
dessa avseenden. I princip samtliga yttranden är undertecknade av en 
eller två socialsekreterare samt en överordnad chef. Yttrandena är så-
ledes förankrade inom den egna förvaltningen på högre nivå än själva 
handläggningsnivån. Det är därför svårt att tala om socialtjänsten som 
en enhetlig myndighet. I de yttranden som är minst omfattande, ryms 
informationen på endast sju rader. 
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Majoriteten av pojkarna kommer från familjer med skilda eller 
separerade föräldrar. Över hälften har invandrarbakgrund. En knapp 
majoritet beskrivs ha sociala problem. I två tredjedelar av yttrandena 
saknas information om föräldrarnas socioekonomiska förhållanden. 
Det finns mycket stora olikheter ifråga om hur barnet kommer till tals, 
både om sin situation och om brottsligheten. Det är svårt att få en gene-
rell klarhet i om barnets bästa utgör något centralt kriterium för social-
tjänsten vid bedömningen av barnets situation och val av insatser. I vart 
fall är det inte ett särskilt framträdande begrepp. Vårdplaner lämnas 
oftast från år 2000 och dessa kan både beskrivas som stödinriktade ut-
ifrån den unges behov och som brottsinriktade. Flertalet av socialtjäns-
tens huvudsakliga insatser beskrivs inte tydligt och ibland inte alls. 
Vissa insatser innehåller både väl beskrivna och strukturerade program. 
Brottsligheten beskrivs mycket olika och ur olika perspektiv, vilket 
illustrerar dilemmat att socialtjänsten förväntas yttra sig innan det unges 
brott är klarlagt. Å ena sidan framstår socialtjänsten som neutral och 
opartisk och låter den unge helt och hållet ge uttryck för sin uppfatt-
ning om vad som hänt, hur detta upplevs och hur han reflekterar över 
hur brottsoffret mår. Det förekommer även att socialtjänsten anser sig 
förhindrad att uttala sig om brottet, när den unge nekar. Å andra sidan 
framstår socialtjänstens som partisk och tar ställning till skuldfrågan 
och tolkar att den unge skyller ifrån sig. I många yttranden är det svårt 
att veta om den unge kommit till tals eller om han tolkats av de vuxna. 
Det förekommer att pojken kommer till uttryck med egna ord. Det är 
mer vanligt att föräldrarna kommer till tals men oftast är det andra, 
mest socialarbetare, lärare och andra experter, som kommer till tals.  

Tidsfristen beskrivs mindre omfattning som ett problem men med-
för ibland svårigheter för socialtjänsten att hitta behandlingsalternativ i 
samband med de insatser som kan föreslås. Det finns en stor variation 
ifråga om hur noga socialtjänstens klargör att insatserna är frivilliga och 
om den unge och hans föräldrar samtycker till de föreslagna insatserna. 
Det förekommer att detta klart anges, men det förekommer också att 
detta inte klargörs. 

Socialtjänsten avstår vanligen från att vidta en insats, när den unge 
sägs leva under ordnade sociala förhållanden. Men detta följs inte 
konsekvent. I ett fåtal yttranden avstår socialtjänsten från intervention 
när pojkarna beskrivs ha sociala problem men inte vill ha social-
tjänstens hjälp. När socialtjänsten intervenerar sker detta vanligen då 
den unge beskrivits ha sociala problem. Men socialtjänsten ingriper också 
mot pojkar som beskrivs leva under ordnade sociala förhållanden. De 
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tydligaste kriterierna för interventionen är att pojken är tidigare känd 
och det faktum att han misstänks för ett brott. Vad som sedan sker 
tycks vara en helt öppen fråga. 

Barnets vårdbehov bedöms på vitt skilda sätt. Interventioner med 
barnet i fokus kan således röra sig om allt från att den unges flickvän gjort 
slut och att han beskrivs vara skoltrött. Dessa interventioner kan också 
motiveras med att en pojke beskrivs leva som enda pojke bland många 
kvinnor och flickor. Det är därför ofta mycket svårtolkat, om något 
annat egentligen ligger bakom vissa interventioner. Interventioner i 
denna grupp kan även motiveras med en klar och tydlig hänvisning till 
beskrivna alkoholproblem, självdestruktivitet och aggressivitet hos en 
ungdom när han dricker.  

Interventioner med brottet i fokus har ett mer klargörande fokus och 
dessa blir vanligare år 2000. Ungdomstjänst eller konsekvensprogram 
dominerar som huvudsaklig föreslagen insats i dessa yttranden. I sådana 
yttranden är det inte, åtminstone inte explicit, pojkens eventuella vård-
behov som ligger till grund för insatsen utan brottet. Syftet är oftare 
mer tydligt uttalat, till exempel  att den unge skall ”jobba av sitt straff” 
eller på olika sätt ”gottgöra” sitt brott eller ”ta konsekvenserna” av sina 
handlingar. I något yttrande motiveras dessutom att ett barn skall låsas 
in på grund av sitt nekande till brottet och brist på ånger.  

Sammantaget finns en stor osäkerhet i socialtjänstens yttranden som 
gör dem mycket svårtolkade i förhållande till vad som är grunderna för 
olika interventioner, vem som har kommit till tals, vad socialtjänsten 
egentligen har uttalat sig om och på vilka grunder. Det kan konstateras 
att socialtjänstens roll i straffprocessen, så som den framgår av dessa 
yttranden, pendlar mellan en å ena sidan vårdande och omsorgsfull 
hållning och å andra sidan en mer repressiv och allmänpreventiv håll-
ning och ibland explicit straffande. Mellan dessa olika roller framgår en 
hållning som är svårtolkad utifrån denna dikotomi.  
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KAPITEL 8  
FÖRDJUPAD ANALYS AV SEG YTTRANDEN  

Diskursanalytiska utgångspunkter 
I detta kapitel skall sex yttranden analyseras mer ingående genom text-
analys utifrån diskursanalytiska utgångspunkter. Yttrandena har valts 
med utgångspunkt från att de representerar grundläggande mönster 
som ger uttryck för tre olika strategier mot barn som begått brott.  
Ken centrala fr>,estDllnin,en, som beskrevs i inledningskapitlet, är här inrik-
tad på att fördjupa analysen av vilken roll socialtjänsten intar i straff-
processen, det vill säga är det barnets behov och bästa utifrån ett barn-
perspektiv som företräds eller är det brottet och dess allvar ur ett 
allmänpreventivt perspektiv som företräds? Lagstiftningen betraktas 
som olika diskurser (King och Piper 1995). Diskurser anses teoretiskt 
utesluta och innesluta olika synsätt på sociala förhållanden och under-
ordnar och överordnar olika perspektiv och intressen (Fairclough 1992, 
Winter Jørgensen och Phillips 2000). Socialtjänstens yttrande betraktas 
som en genre som det råder konkurrens om (King och Piper 1995), 
inom den diskursordning som straffprocessen kan sägas utgöra.  

Makten studeras här i de former den framträder i yttrandena 
(Jacobsson 2000). Makten kan användas på olika sätt och det centrala är 
då hur socialtjänsten tolkar barnets situation och eventuella behov 
(Hollander 2006, Meuwisse och Swärd 2006). Men centralt är också hur 
brottet tolkas och bedöms. Jag avser att undersöka vad det är för typer 
av behov och problem som socialtjänstens åtgärder riktar sig mot i 
någorlunda likvärdiga fall. Lösningarna, de valda åtgärderna, deras motiv 
och syfte, är därför av centralt intresse. Här försöker jag mer ingående 
att skildra hur socialtjänsten skapar olika strategier för att hantera barn 
och brott i straffprocessen. Det finns olika så kallade ”sanningsanspråk” 
inom den sociala behovsdiskursen – att klarlägga barnets behov och 
bästa och utforma hjälpen utifrån detta behov, jämfört med den straff-
rättsliga brottsdiskursen som primärt syftar till att reagera mot brottet 
(King och Piper 1995). Barnets bästa kan dock vara svårt att klarlägga 
utifrån informationen i socialtjänstens yttrande och här försöker jag 
studera om barnets perspektiv finns angivet och beaktat. Textanalysen 
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sker utifrån analysmodellen problem (eller avsaknad av) – orsak till 
problemet – problemets lösning – motiv och syfte (Bergström och 
Boréus 2000, s. 240 Mörkenstam 1997, s. 57). Problem och problems 
orsaker kan innebära många olika saker beroende på vem som definie-
rar problemet (Best 1995, Ohlsson och Swärd 1994, Spector och Kitsuse 
2001, Sunesson 1992). Som tidigare har sagts är det inte pojkarnas ”verk-
liga” sociala situation som här studeras. Det jag intresserar mig för är 
vad det är för problem som står i fokus i yttrandena, hur problemet skall 
åtgärdas och med vilka motiv, inte om detta är sant i en objektiv mening.  

Jag har här kompletterat med uppgifter om brottet som visar hur 
domstolarna i sina domar bedömer brottet eller brotten, för att få en 
uppfattning om hur allvarligt brottet bedöms ur domstolens perspektiv. 
Samtliga pojkar har tilldelats påhittade namn. Varje yttrande avslutas med 
en kommentar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar. 

Barnet i fokus – yttranden avseende 
pojkar utan sociala problem  

Alex och Hamid är två pojkar som inte bedömts ha sociala problem. 
Alex misstänks för misshandel när yttrandet skrivs och Hamid miss-
tänks för grov misshandel.  

 
Alex döms av domstolen för misshandel. Domstolen har i domskälen 
angett att brottet inte bedöms som ringa brottJW.  

Alex är 17 år och tillhör gruppen som beskrivs leva under socialt or4L
na4e förh>llan4enJX, med en fungerande skolgång och att han deltar i 
organiserad verksamhet på fritiden. Han kommer eventuellt att erbju-
das anställning på sin praktikplats som ordnats genom gymnasiet. Han 
är kDn4 av socialtjänsten sedan tre år genom en utredning om eventuellt 
missbruk. Utredningen avslutades utan att någon åtgärd vidtogs.  Alex 
har invandrarbakgrund men är själv född i Sverige. Ena föräldern kom-
mer från Algeriet, den andra förälderns ursprung framgår inte av 
yttrandet. Föräldrarna är separerade. Ena föräldern arbetar på restaurant 
och den andra inom kyrkans barnverksamhet. Alex bor med sin mor.  
                                                     
JW

  Uppgift från domen. Fortsättningsvis kommer alla uppgifter i detta fall från yttrandet. 

JX
  Samtliga fall där kategoriseringen används bygger på den klassificering som jag gjort tidigare 

ifråga hur pojkarna och deras situation i yttrandet beskrivs av socialtjänsten.  
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När socialtjänsten beskriver Alex och hans sociala situation, framgår 
det att informationen grundar sig på att utredaren har träffat Alex och 
hans far och mor vid vardera ett tillfälle. Yttrandet uppgår till knappt 
tre A-4 sidor. Berättandet växlar mellan socialsekreteraren (som kallar 
sig själv utredaren) Alex och hans föräldrar. I yttrandet framhåller Alex 
själv att han inte dricker eller använder droger. Kontakten med för-
äldrarna beskriver han som god. Föräldrarna uttrycker att de inte är 
oroliga för sin son. I yttrandet framstår mötet mellan socialtjänsten och 
familjen som ett samtal om alldagliga saker som skolgång, fritidssitua-
tion, och familjens relationer. Alex beskriver till exempel sin fritids-
situation så här:  

”Alex nämner att han är hemma ganska mycket och att arbetet 
tar mycket tid. På helgerna träffar han kamrater och försöker 
hitta på roliga saker. Han är motorintresserad och tittar gärna på 
Formula 1 sändningar på TV. Sedan /./ är Alex med i ett yung-
domsz projekt /./ och man har möten ungefär en gång i måna-
den. I projektet har man diskuterat att Alex eventuellt ska bli en 
juniorledare för en grupp ungdomar. Han säger att han gärna 
cyklar en del.” 

I yttrandet tar brottsligheten inte så stort utrymme av texten. Hur Alex 
själv ser på brottet framgår inte av yttrandet. Faderns uppfattning om 
Alex och hur han uppfattar Alex brott framgår av vad fadern säger: 

”yFadernz /./ är förvånad över det brott Alex är misstänkt för 
och berättar att han har uppfattningen om honom som en 
mycket lugn kille och att han måste ha blivit kraftigt provoce-
rad. /../ och han har pratat med Alex om att om han blir 
provocerad ska han gå sin väg.”  

Även modern tycker att det som hänt var tråkigt. Hon har ”blivit för-
vånad” och hon har haft ”kontakt med målsägandens familj efter 
händelsen.”  

Åtgärd och motiv 

Socialtjänsten gör i yttrandet följande bedömning: 

”Utredaren gör utifrån framkomna uppgifter bedömningen att 
Alex inte befinner sig i riskzonen för kriminellt umgänge och 
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beteende. Därmed avser socialtjänsten att inte vidta någon åtgärd 
gällande Alex.” 

Kommentar 

I detta yttrande framställs bilden av en tämligen vanlig tonåring som 
lever under ordnade hemförhållanden och med en ordnad fritidssitua-
tion. Han sägs ha kamrater som han umgås med och att han kan bli 
projektledare i ett ungdomsprojekt. Uppgifterna i yttrandet redovisas 
delvis ur Alex och föräldrarnas perspektiv. Orsaken till själva proble-
met, det vill säga brottet, uppfattar föräldrarna som något främmande 
för Alex, något han måste ha blivit provocerad till. Alex bedöms inte 
leva i ”riskzonen för kriminellt umgänge eller beteende”. Brottet till-
mäts en underordnad position i förhållande till Alex goda sociala situa-
tion. Familjen ges här en central roll och får en avgörande betydelse 
vilket ligger till grund för socialtjänstens ställningstagande till att inte 
ingripa. Det går dock inte att avgöra av yttrandet om och hur Alex 
eventuella egna behov ser ut och hur det har bedömts. 

Den andra pojken som socialtjänsten yttrat sig om med barnet i fo-
kus är Hamid.  

 
Hamid döms för grov misshandel. Domstolen har bedömt 
misshandelsbrottet som mycket allvarligtNQ. 

Hamid är 16 år. Även han hör till gruppen som lever under socialt 
ordnade förhållanden, med en fungerande skolgång och organiserade 
fritidsintressen i fotbollsklubb. Han går i årskurs nio i grundskolan. 
Familjen beskrivs enligt yttrandet ha kontakt med ekonomisektionen i 
socialtjänstförvaltningen men inte med barn och ungdomsgruppen. 
Hamid har invandrarbakgrund och familjen kommer från Mellanöstern 
och Hamid kom till Sverige när han var fem år. Hamids ena förälder är 
sjukskriven och den andra studerar och arbetar med barn. Hamid bor 
med båda sina föräldrar. Hamid har god kontakt med sina släktingar 
som han uppger vara viktiga för honom.  

Socialtjänsten har i en särskild rubrik i yttrandet  angett att den 
utredningsmetod som använts inneburit samtal med Hamid och fadern 
och att yttrandet bygger på den informationen. Detta är ett av få 
yttranden, i det totala materialet av yttranden, där detta framgår och 

                                                     
NQ

  Uppgift från domen. Fortsättningsvis kommer alla uppgifter i detta fall från yttrandet. 
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dessutom redovisats under en särskild rubrik. Yttrandet uppgår till 
knappt fyra A-4 sidor. 

I yttrandet framstår mötet mellan socialtjänsten, Hamid och hans 
pappa till vissa delar som ett samtal mellan jämbördiga parter. Tema-
tiskt rör yttrandet både det aktuella brottet och även tämligen alldag-
liga saker som skolgång, fritidssituation, och familjens relationer. Berät-
tandet växlar mellan socialsekreteraren (som kallar sig själv utredaren) 
och Hamid och hans pappa. Oftast framgår det vem som talar och i 
yttrandet framställs Hamid som en skötsam tonåring; han varken 
dricker alkohol eller använder droger och kontakten med föräldrarna 
är god. Han sägs trivas med skolan, har minst betyget godkänt i alla 
ämnen. På fritiden idrottar han i klubb och umgås med sina kompisar. 
Varken Hamids far eller mor är oroliga för honom. Det aktuella brot-
tet beskrivs istället ha stärkt familjebanden, genom att alla i familjen 
engagerat sig i händelsen. Vidare beskrivs i yttrandet att även mamman 
hemma har pratat med Hamid om brottet och konsekvenserna av det. I 
yttrandet tar samtalet om brottet stort utrymme (uppskattningsvis ca 
en tredjedel av hela yttrandet) och både Hamid och hans pappa får be-
rätta ingående hur de talat om och hanterat detta i hemmet. Följande 
citat belyser Hamids perspektiv och hur han uppfattat brottet:  

”Hamid berättar om den inträffade misshandeln och beskriver 
och erkänner hur han själv varit inblandad. Han uppger att han 
efter misshandeln funderade på hur den misshandlade killen 
mådde och upplevde att perioden fram till polisförhören var job-
big då han mådde dåligt. Hamid berättade inte för sina föräldrar 
om händelsen förrän polisanmälan kom då han var rädd och 
kände sig dålig men att det var en lättnad att berätta. Hamid be-
skriver att det var jobbigt att gå till skolan då han inte visste om 
lärarna kände till vad som hänt. Hamid uppger att han efter 
polisförhören funderat över det polisen sagt. Pappa och Hamid 
beskriver att de pratat om händelsen, om Hamids umgänge, hur 
man löser konflikter om vad som är rätt och fel och att föräld-
rarna känner sig besvikna. Pappa upplever att Hamid lyssnar på 
pappas råd och han känner sig ej orolig för Hamid.” 

Uppgifterna redovisas både ur Hamids och föräldrarnas perspektiv. 
Yttrandet ger en bild av hur familjen hanterat det aktuella brottet och 
hur både brottet och situationen efteråt påverkat Hamid både känslo-
mässigt och i relation till den misshandlade. Hamids sätt att komma till 
tals och det han kommer till tals om, bidrar således till att ge en bild av 
Hamid som skötsam och ansvarsfull. 



Ea8itel W 

 182

I yttrandet beskrivs att socialtjänsten, Hamid och fadern diskuterat 
möjligheten till fortsatt kontakt för Hamid. I yttrandet står det så här: 

”Samtal har förts om möjligheterna till fortsatt kontakt med 
socialtjänsten i form av stödsamtal eller medverkan i fält-
gruppens konsekvensprogram för unga brottslingar. De båda an-
ser att Hamid har möjlighet till stöd hemma och att oro ej finns 
för Hamid men att godkännande lämnas till fortsatt samtals-
kontakt med socialsekreterare. Möjlighet att erbjuda annan ung-
domstjänst än ovanstående finns ej /./.”  

I yttrandet beskrivs en antydan till intervention genom att erbjuda ung-
domstjänst i form av stödsamtal eller konsekvensprogram. Vad konse-
kvensprogrammet innehåller redovisas inte men målgruppen är ”unga 
brottslingar”.  

Åtgärd och motiv  

Följande citat från bedömningen uttrycker socialtjänstens slutliga ställ-
ningstagande och det står så här:  

”Ansvarig handläggare uppfattar att Hamid efter den inträffade 
misshandeln funderar mycket över det som hänt samt har haft 
viktiga samtal med sina föräldrar. Hamid har visat empati för 
den misshandlade och tagit ansvar för sin medverkan i miss-
handeln. Hamid reflekterar över sin livssituation och berättar att 
han satsar mer på skolan och tänkt mer på valet av vänner. Det 
är social-tjänstens bedömning att insats ej anses behövlig då 
Hamid f>r 4et stö4 han behöver av sin familj och då oro ej finns för 
Hamids livssituation.” 

Kommentar 

Ordet empati tycks fylla en viktig funktion liksom att Hamid ut-
trycker hur han förändrat både sitt beteende och val av vänner efter sitt 
brott. Socialtjänsten har redovisat sin utredningsmetod. Även i detta 
fall tonar bilden fram av en tämligen ”normal” och skötsam tonårs-
pojke, som lever under ordnade sociala förhållanden; han sägs sköta 
skolan, och han har en ordnad fritid och engagerade föräldrar. I dessa 
avseenden framställs Hamid som ett barn som saknar sociala problem. 
Socialtjänstens ställningstagande bygger på faderns och Hamids uppgifter 
och perspektiv, och anknyter till den information som presenterats i 
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yttrandet. En viss kluvenhet framgår emellertid i hur socialtjänsten 
förhåller sig till å ena sidan Hamids behov av stöd och å andra sidan 
”erbjudande” om att ingripa mot brottet. Brottsligheten tillmäts en 
högst underordnad roll i förhållande till Hamids sociala situation och 
det stöd han får av familjen. Han bedöms inte ha sociala problem, och 
även om brottet är allvarligt – grov misshandel - saknas behov av och 
motiv för att ingripa. 

Med barnet i fokus – yttranden avseende 
pojkar med angivna sociala problem  

Vladimir och Samir tillhör gruppen pojkar med sociala problem och 
tycks vara utsatta på olika sätt. Vladimir tillhör gruppen som misstänks 
för misshandel och Samir misstänks för grov misshandel i det skede när 
yttrandena skrivits. I båda dessa yttranden är det primärt barnets behov 
som står i fokus.  

 
Vladimir döms för misshandel och skadegörelse. Domstolens har 
inte klargjort hur allvaret i brottsligheten bedömts. Misshandelsbrottet 
omfattar ett slag i ansiktet på målsägandenNF. 

Vladimir är 16 år och går i grundskolan. Han tillhör gruppen som 
har sociala 8roblem i form av relationsproblem med föräldrar och kamra-
ter samt skolproblem. Vladimir är känd av socialtjänsten sedan tre år 
tillbaka genom en till socialtjänsten inkommen polisanmälan gällande 
klotter. Socialtjänsten har tre gånger tidigare skrivit yttranden till dom-
stol men det framgår inte klart vilka brott yttrandena gällde. Det fram-
går inte heller i yttrandet om Vladimir är dömd för dessa brott. Social-
tjänsten har tidigare utrett Vladimir, han har varit frivilligt placerad 
och har haft kontaktperson. Familjen har bistånd från socialtjänsten i 
form av pågående familjebehandling. Vladimir har invandrarbakgrund. 
Föräldrarna beskrivs komma från Östeuropa under 1990-talet. Föräld-
rarna arbetar inom ett yrke som kräver högre utbildning. Vladimir bor 
med sina föräldrar.  

Socialt<Dnstens utre4nin,smeto4 är inte klart angiven. Det beskrivs inte 
explicit hur och när informationen för yttrandet inhämtats. Yttrandet 
uppgår till knappt tio A-4 sidor och består av två lika centrala delar, 

                                                     
NF

  Uppgift från domen. Fortsättningsvis kommer alla uppgifter i detta fall från yttrandet. 
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dels själva yttrandet (knappt sju sidor) och dels en bilaga från två 
familjebehandlare (tre sidor). Yttrandet och familjebehandlarbilagan är 
på så sätt tätt sammanlänkade. Det framgår tydligt att familjebehand-
larna styrt problembeskrivningen och dess orsaker i stor omfattning, 
vilket framgår av hur yttrandet utformats i förhållande till familje-
behandlarbilagan. 

Yttrandet tar i huvudsak upp tre teman; socialtjänstens tidigare kän-
nedom om och arbete med familjen; Vladimirs skolgång, skolbyten och 
fritid; samt den pågående familjebehandlingen för Vladimir och hans 
föräldrar. I familjebehandlarbilagan  redogörs för den pågående familje-
behandlingen utifrån tre teman: Vladimirs problem och orsaken till 
familjebehandlingen; det pågående arbetet med familjen; och familjens 
och familjebehandlarnas mål med arbetet. 

Beskrivningarna av Vladimir i yttrandet är både positiva och nega-
tiva och när det gäller hans föräldrar är beskrivningarna i huvudsak 
neutrala eller positiva. Föräldrarna beskrivs som aktiva i det arbete som 
pågår med Vladimir. Här är det dock andra, främst socialsekreteraren 
och familjebehandlarna, som beskriver Vladimir och hans föräldrar. 
Man kan säga att beskrivningen av problem och dess orsaker formule-
ras av de vuxna runt Vladimir. Vladimirs ”röst” talar inte i egen person 
utom vid ett tillfälle – när det gäller hans inställning till brott. Det 
tycks således inte vara ett samtal mellan jämbördiga parter. Vladimir 
tolkas till stor del av omgivningen. Innehållet i yttrandet kan beskrivas 
som fragment av en social utvecklingsprocess. Denna utvecklings-
process har, enligt yttrandet, gått från en negativ situation till en mer 
positiv. Andra som kommer till tals är skolpersonal. I korthet be-
skriver skolpersonalen i olika skolor Vladimir som å ena sidan en ”om-
tyckt och social och trevlig pojke”. Å andra sidan beskrivs Vladimir 
vara stökig och även ”kaxig och otrevlig”. Av uppgifterna från hans 
aktuella skola beskriver skolpersonal Vladimir som ”en trevlig och so-
cial pojke”. Föräldrarna kommer sparsamt till tals och då yttrandet 
hänvisar till vad föräldrarna säger, rör detta i huvudsak  den pågående 
familjebehandlingen i förhållande till Vladimirs problem och utveckling.  

Problem och orsak  

De problem som initierade familjebehandlingen formuleras av familje-
behandlarna så här: 
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”När vi kom in i arbetet fanns det mycket oro kring Vladimir. På 
grund av Vladimir (sic.) a,,ressiva beteende i skolan och i väntan 
på en rättegång var Vladimir avstängd från skolan. Han fick en-
skild undervisning i hemmet. Vårt uppdrag var att förhindra 
Vladimir till återfall i kriminellt beteen4e. Uppdraget skulle genom-
föras i samarbete med föräldrar (mina kursiv.).” 

Det beskrivna problemet och det pågående familjearbetet tycks vara det 
som utgör fokus i yttrandet.  

Ibland sker förskjutningar mellan vem som upplever, tolkar och be-
skriver problemet och jag skall illustrera detta med två citat:  

”/../[i (familjebehandlarna, min  ändr.) u88lev4e att Vladimir 
levde i ett smärre kaos, utan någon idé eller hopp om framtiden. 
`an u88lev4e att människor var oroliga och ställde krav på honom 
(mina kurs.).” 

”Det är inte helt lätt att få kontakt med Vladimir. Inte allt för 
sällan u88lever vi att Vladimir är avstängd. `an har sv>rt att uttr/cka 
si,, sätta ord på vad han vill, hur han tänker eller vad han känner. 
På ett sätt en självförsörjande pojke som går sina egna vägar. `an 
tror si, s<Dlv ofta veta bDst. I det avseendet är Vladimir omni8otent. Han 
har ofta svårt att se sin egen roll i saker och ting som händer. 
EDnner si, ofta orättvist behandlad (mina kurs.).” 

Problemet tycks med andra ord bestå av olika saker; dels vad familje-
behandlarna erfar och dels vad de säger att Vladimir tycks uppleva. 
Han framställs som både självförsörjande och omnipotentNI. I vilka 
situationer Vladimir anser sig veta bäst framgår inte. Av yttrandet eller 
familjebehandlarbilagan framgår inte om Vladimir bekräftar eller 
dementerar sådana uppgifter vilket ofta gör uppgifterna svåra att tolka.  

 
Vladimirs uppfattning om den misstänkta brottsligheten och som är 
skälet till att yttrandet görs beskrivs så här:  

”Vad gäller misstanken om klotter säger Vladimir att den inte är 
befogad. Han har inte har klottrat. Avseende misstanken om 
misshandel uppger Vladimir att han inte slagit med knuten näve 
utan med öppen hand och att händelsen föregicks av en ord-
växling mellan honom och den andre mannen. Han ångrar att 
han inte gick därifrån tidigare. Han ångrar det som skett.” 

                                                     
NI

  Enligt uppslagsverket wikipedia.org innebär omnipotent: allsmäktighet, omnipotens, syftar på 
makt som är gränslös eller outtömlig. 
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Socialtjänsten har dock inte kommenterat brottsligheten, vilket gör det 
svårtolkat att få klarhet i vad Vladimirs redovisade inställning till 
brottsligheten fyller för funktion.  

 
Orsaken till Vladimirs problem beskrivs på följande sätt:  

”Vi är överens med föräldrarna att Vladimirs a,,ressivitet handlar 
mycket om hans brist 8> mo,na4. Han söker sin i4entitet och har svårt 
att veta hur han ska vara. Vi är benägna att hålla med pappan att 
det finns kulturella skillna4er mellan Sverige och yhemlandetz som 
kan förvirra Vladimir. Dessa skillnader påverkar Vladimir i bl. a 
hur man löser konflikter och handskas med sin aggressivitet./../ 
(mina kursiv.).”  

Orsaken till Vladimirs beteende tolkas av familjebehandlarna som ett 
uttryck för hans bristande mognad, identitetsbrist och på kulturella 
skillnader som sägs påverka Vladimir i hur man löser konflikter i 
Sverige i förhållande till Vladimirs ursprungsland. Vad dessa kulturella 
skillnader egentligen består i framgår inte och blir därför svårtolkade 
ifråga om vilken betydelse de har för till exempel hans aggressivitet.  

Åtgärd, motiv och syfte 

I socialtjänstens bedömning och hur man ser på olika åtgärder framgår 
att det är Vladimirs behov av stöd och hjälp som står i fokus, även om 
insatserna riktar sig mot Vladimirs aggressiva beteende. Socialtjänstens 
förslag till lösning på de angivna problemen grundar sig i centrala delar 
på vad familjebehandlarna skrivit och utifrån vad föräldrarna vill. 
Familjearbetet beskrivs som framgångsrikt på så sätt att ingen på senare 
tid har framfört klagomål på Vladimir, och att han handskas bättre med 
sitt aggressiva beteende. Föräldrarnas uppfattning om  den pågående 
familjebehandlingen beskrivs så här:  

”Båda föräldrarna uttrycker att de tycker att det är bra med 
familjebehandlingen. De säger att de ser en klar skillnad hos 
Vladimir. Båda talar om att Vladimir mognat.” 

Utgångspunkterna för den fortsatta familjebehandlingen utgår från 
familjen som resurs och motiveras så här:  
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”Den viktigaste resursen i vårt arbete är de starka banden och 
kärleken som finns mellan Vladimir och hans föräldrar. Utan 
denna resurs skulle vi inte kunna uppnå några framsteg.” 

Socialtjänsten bedömer att familjebehandlingen är viktig: 

”Handläggaren bedömer det ur behandlingssynpunkt vara av 
stor vikt att familjebehandlingen fortlöper. Detta med tanke på 
att Vladimir genom familjebehandlingen gjort framsteg i sin 
mognadsutveckling, vilket haft stor betydelse för hur Vladimir 
förhåller sig både i skolan och på fritiden. Därutöver är 
kommunikationen mellan familjemedlemmarna idag mer le-
vande än då familjebehandlarna /./ började arbeta i familjen. 
Denna kommunikation/dialog är ytterst viktig för Vladimirs ut-
veckling till en mogen, ansvarstagande individ.” 

Att det är Vladimirs utveckling och bedömda behov av hjälp som står i 
fokus för socialtjänsten och inte brottets allvar framgår även av hur social-
tjänsten förhåller sig till ungdomstjänst. Socialtjänsten uppfattar 
nämligen att ungdomstjänst kan inkräkta på Vladimirs skolgång. Social-
tjänsten anser att det inte vore bra för Vladimir, vilket följande citat visar:  

”/./ un,4omst<Dnst under veckodagarna inte vore till ,a,n för 
Vladimirs utvecklin,. Det finns dock en mö<li,het till ungdomstjänst 
under helger och lov ././. (mina kursiv.)” 

Socialtjänsten tycks på detta sätt inte själv föreslå ungdomstjänst, men 
säger att det finns möjlighet till sådan under helger och lov, så den inte 
inkräktar på hans skolgång. Socialtjänsten gör på detta sätt en avvägning 
mellan å ena sidan påföljden och å andra sidan Vladimirs utveckling.  

Vårdplanens innehåll och vårdens syfte uttrycks i följande tre satser;  

att familjebehandlarna skall hjälpa Vladimir och föräldrarna att 
finna nya sätt att kommunicera med varandra,  

att hjälpa föräldrarna att stödja Vladimir i hans utveckling till en 
mogen, ansvarstagande individ,  

att hjälpa Vladimir reflektera över sig själv, sitt handlande och den 
egna utvecklingen och framtiden.  

]mfattnin,en av vården beskrivs uppgå till tre träffar varje vecka med 
familjebehandlarna och någon eller några av familjemedlemmarna vid 
varje tillfälle under minst nio månader. Familjen beskrivs vara under-
rättad om att tingsrätten meddelas om behandlingen inte fortsätter som 
planerat. U88föl<nin,en av vården skall ske genom kontinuerliga kontakter 
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mellan socialtjänsten, familjebehandlarna och familjen. Mamman, 
pappan och Vladimir samt/cker till vårdplanen som de har undertecknat 
med sina namn.  

Kommentar 

Vladimir har haft kontakt med socialtjänsten flera år för ett flertal an-
givna problem. Han har under denna tid varit både ”frivilligt” placerad, 
haft kontaktperson och deltagit i familjebehandling. Han har tidigare 
blivit polisanmäld och socialtjänsten har skrivit ett flertal tidigare 
yttranden. Han beskrivs som både social och trevlig och stökig och 
kaxig. Det aggressiva och kriminella beteendet beskrivs som grunden 
för familjebehandlingen. I familjearbetet med Vladimir och hans föräld-
rar ligger fokus på familjen och Vladimirs bristande mognad och aggressi-
vitet och hur han bättre kan hantera och konstruktivt lösa konflikter. 
Att socialtjänsten inte explicit bedömer eller mer ingående kommenterar 
brottsligheten skapar en viss osäkerhet, men jag tolkar det som att social-
tjänsten uppfattar brottsligheten som ett uttryck för en problematik som 
redan är i fokus för familjebehandlingen, nämligen Vladimirs bristande 
mognad. Det sistnämnda tycks också tolkas av socialtjänsten som en 
orsak till hans aggressivitet. Vladimirs egen uppfattning, kommer dock 
inte till uttryck med hans egna ord. Samtidigt har Vladimir 
undertecknat vårdplanen, att han faktiskt samtycker till vården. Sättet 
att se på och argumentera ifråga om ungdomstjänst förstärker emellertid 
vad jag tolkar som en omsorgsinriktad hållning hos socialtjänsten - 
domstolen kan döma till ungdomstjänst om den inte inkräktar på 
Vladimirs skolsituation. Brottsligheten underordnas Vladimirs behov 
av hjälp i sin sociala situation Det finns därmed en klar linje som binder 
samman det beskrivna problemet och dess orsaker, familjens önskemål, 
valet av insatser och hur de motiveras och vilket syfte de har. 
Socialtjänsten argumenterar offensivt för den angivna vård som bedömts 
vara den bästa för Vladimir utifrån hans behov.  

Nästa yttrande handlar om Samir, hans beskrivna problem, och de 
åtgärder som socialtjänsten diskuterar och avser att vidta och hur detta 
motiveras.  
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Samir dömsNJ för grov misshandel, försök till grov misshandel samt 
stöld. Domstolen bedömer den grova misshandelsbrottsligheten som 
brott av allvarlig art med risk för framtida men för brottsoffret. 
Socialt<Dnstens utre4nin,smeto4 beskrivs inte explicit i yttrandet. Informatio-
nen i yttrandet härrör dels från ett tidigare yttrande samt dels vad 
föräldrar och Samir berättat i olika samtal med socialtjänsten. Yttrandet 
omfattar drygt sju A-4 sidor. 

Samir är 17 år och går andra året på gymnasiet när yttrandet skrivs. 
Han tillhör gruppen med aktuella sociala problem i form av destruktivt 
beteende och familje- och relationsproblem. Han är känd för social-
tjänsten genom polisanmälningar och ett tidigare yttrande som social-
tjänsten skrivit till domstolen samma år, då han dömdes för bland 
annat grov misshandelNN. I det nu aktuella yttrandet beskrivs inte explicit 
om Samir har invandrarbakgrundNS eller hur länge han och familjen bott i 
Sverige. En förälder är sjukskriven och den andra är egen företagare. 
Samir bor med båda föräldrarna. När yttrandet skrivs är Samir häktad.  

I yttrandet förekommer i huvudsak tre olika teman och de rör 
Samirs ti4i,are situation och skol,>n,, förDl4rarnas oro över Samirs beteende och 
vilka lösningar föräldrarna ser samt Samirs motst>n4 mot socialtjänsten 
och föräldrarna. Yttrandets information växlar mellan å ena sidan vad 
föräldrar och Samir berättat i ett ti4i,are /ttran4e och å andra sidan vad de 
berättat i anslutning till det aktuella /ttran4etG Ibland går det inte att av-
göra när, hur eller av vilken anledning informationen insamlats på 
grund av brister i yttrandets kronologi och att informationen i texten 
inte är kongruent med yttrandets rubriker. Det är därför svårt att be-
skriva någon tydlig linje med stöd av yttrandet. Även i detta fall fram-
går i yttrandet en mycket fragmentariserad bild av Samir. Samir och 
föräldrarna kommer i ganska stor omfattning till tals genom att social-
tjänsten hänvisar till vad de har sagt. Däremot är det sällan som Samir 
och föräldrarna kommer till uttryck genom direkta citat. Eftersom vare 
sig Samir eller föräldrarna skrivit under yttrandet, är det svårt att av-
göra hur de själva ser på de uppgifter som yttrandet innehåller. 
                                                     
NJ

  Uppgift från domen 

NN
  fall 92/00. I det fallet dömdes Samir till villkorlig dom. Varken familjen eller Samir var 

intresserad av kontakt med socialtjänsten.   

NS
  Det står att Samir och hans familj har släktingar i ett land i mellanöstern. Men om detta 

innebär att han är svensk eller utländsk medborgare eller var han är född framgår inte i detta 
yttrande. Däremot framgår av ett tidigare yttrande i en annan dom att familjen kommer från 
ett land i mellanöstern.  
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När Samir kommer till tals förmedlar han själv bilden av en tonåring 
med en kluven social historia. Av yttrandet framgår att han säger att 
han var mobbad när han gick på högstadiet, vilket fick till följd att han 
började mobba andra elever och ofta hamnade i konflikt i  skolan och 
att han kände sig utfryst. På gymnasiet stabiliserades skolsituationen, 
enligt Samir. Hans studier började gå bra och han nådde enligt vad han 
själv säger i yttrandet godkänt i alla ämnen och hade bra betyg i den 
gymnasieskola han fortfarande går i när yttrandet skrivs. Han säger 
själv att han inte använde eller använder vare sig alkohol eller droger 
och han hade inga konflikter med andra. Hans ambitioner var att stu-
dera vidare på universitet. Har går regelbundet i kyrkan. Därefter tycks 
situationen åter ha utvecklats negativt.  Man kan av yttrandet också 
konstatera att Samir till en början uttrycker stort motstånd mot kon-
takt med socialtjänsten på grund av att hans kamrater sagt åt honom att 
det är negativt att ha kontakt med socialtjänsten.  

@örDl4rarna kommer i huvudsak till tals om sin oro över sonens livs-
stil och problem och vilka lösningar föräldrarna anser vara bäst. På 
senare tid har föräldrarna blivit mycket oroliga för sin son. Modern har 
också uttryck en ”oro över hur det går med hans studier.” 

Socialt<Dnsten beskriver ofta Samir med värderande omdömen och be-
dömningar om hans brister, hans behov eller föräldrarnas svårigheter 
att hantera Samir. Sådana värderande beskrivningar förekommer på 
flera olika ställen i yttrandet. Ibland hänvisas i yttrandet till vad andra 
uttrycker, till exempel häktespersonal, häktespräst samt en präst i hem-
kommunen som beskrivs vara betydelsefull för Samir.  

Problem och orsaker 

Det är framför allt i den aktuella situationen som problemet beskrivs 
och i yttrandet sägs att det inkommit flera polisanmälningar som gäller 
allvarliga brott som stöld, försök till dråp alt. grov misshandel, över-
grepp i rättssak, olaga hot och misshandel. Det finns också misstankar 
om drogmissbruk som orsak till Samirs destruktiva beteende. Samirs 
beteende har på mycket kort tid utvecklats negativt och föräldrarna 
beskriver, enligt yttrandet, situationen så här:  

”I samtal med modern och fadern har det framkommit att föräld-
rarna har en mycket stor oro för Samir, framför allt eftersom Samir 
ej är hemma vid de tider föräldrarna bestämt och han är ute på 
nättera och de vet ej var han håller hus. Föräldrarna har också 
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påtalat sin oro för att vissa av Samirs vänner kanske är kriminella 
och missbrukar och att han dras med av dem och hamnar i ’då-
ligt sällskap’ (anföringstecken i original, min anm.). /…/ Föräld-
rarna har berättat att det inte fungerat bra för Samir den senaste 
tiden. De säger att de engagerat sig mycket för att försöka hjälpa 
honom på bästa sätt, men att Samir inte alls längre lyssnar på 
dem, han är nonchalant mot dem och han negligerar vad föräld-
rarna säger.” (min kurs.). 

Samir är häktad och anser inte att han har några problem och vill inte 
ha någon kontakt med socialtjänsten och utredarna beskriver det så här:  

”Handläggarna var uppe hos Samir på häktet /./ och då ville han 
ej ha besök av utredarna. /../. Utredaren efterfrågar Samirs 
inställning till socialtjänsten och om Samir själv anser att han har 
något vårdbehov. Samir utesluter kontakt med socialtjänsten 
med undantag av att om han blir dömd kan han tänka sig en råd 
och stödkontakt.” 

Hur Samirs problem uppstått och vad som är orsakerna till dem be-
skrivs på olika sätt. En del av problemet tycks bestå i att föräldrarna 
förlorat kontrollen över Samir. En annan del av problemet tycks bero 
på att Samir hamnat i dåligt sällskap. Han sägs på kort tid ha accelererat 
i sin kriminalitet som han också, enligt socialtjänsten, saknar insikt i. 
Hans motstånd mot att ta emot socialtjänstens hjälp beskrivs på 
följande sätt: 

”Utredarna upplever att Samir har en mycket osäker personlig-
het. Detta visar Samir genom sin nonchalans, sitt ifrågasättande 
och sin provokativa attityd gentemot socialtjänsten. /…/. Samir 
saknar helt insikt i de kriminella handlingar han begått. Det blir 
tydligt att Samir utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig 
risk att skadas om han inte bryter det liv han nu lever. Han har 
också visat att han utsätter andra människors liv för fara genom 
brott mot andra.” 

Det finns en osäkerhet i denna beskrivning som tycks utgå från utredar-
nas upplevelse av Samirs problem. Socialtjänsten tycks dock mena att 
Samirs problem och negativa inställning mot socialtjänsten, grundas i 
en osäker personlighet och bristande insikt som gäller de brott han 
misstänks för. Socialtjänsten anknyter till riskrekvisitet i LVU, vilket 
kan tolkas som att tvångsvård övervägs.  
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Åtgärder, motiv och syften 

Det framgår av yttrandet att en antal, vitt skilda, lösningar och motiv 
diskuteras mellan föräldrarna och socialtjänsten. I första hand tycks det 
inte vara tvångsvård som socialtjänsten har i åtanke. Föräldrarna har i 
princip tappat hoppet om att själva klara av situationen. De anser att 
den enda och bästa lösningen är att han skall skickas till Mellanöstern 
för att komma bort från sitt destruktiva liv och där få börja om på nytt. 
Enligt yttrandet har föräldrarna gjort vad de kunnat för att Samir skall 
ha det bra. I yttrandet står att föräldrarna  

”efter förmåga försökt ge Samir omsorg, struktur och gränser 
som han behövt, men de anser ej att det varit tillräckligt efter-
som han vistas i fel sammanhang.”  

Socialtjänsten delar därför föräldrarnas uppfattning om att den bästa 
lösningen är att Samir flyttar till Mellanöstern och skriver så här:  

”Utredarna anser att det bästa för att tillgodose Samirs behov är 
att samgå med föräldrarnas förslag och att de skickar honom till 
yMellanöstern, min ändr.z där ett stort och starkt nätverk kan 
hjälpa honom på bästa sätt.. /.../..” 

Socialtjänsten beskriver också att Samir har ett behov av stöd och hjälp 
för att bryta sin destruktiva utveckling och han bedöms löpa stor risk 
att fara illa och utveckla sin kriminalitet om han inte får hjälp att bryta 
sin nuvarande livssituation. Han anses därför behöva trygga vuxna som 
kan sätta gränser för honom. Samirs negativa inställning uppfattas dock 
som ett centralt problem för socialtjänsten och det står så här:  

”Det är utredarens bedömning att Samir skulle tjäna på att sam-
arbeta med socialtjänsten och samverka till utformning (sic.) av 
erfoderlig (sic.) vård. Han behöver förändra sitt beteende mot 
andra människor och Dn4ra attit/4 mot de människor som finns 
för att hjälpa honom och således även ta emot all hjälp som er-
bjuds om han skall ha chans (sic.) att bryta nuvarande livs-
mönster. Det har varit omöjligt för utredaren att finna lämpliga 
vårdalternativ för Samir eftersom han ej medverkat i utred-
ningen. Utredaren föreslår att Samir överlämnas till vård inom 
socialtjänsten under förutsättning att han samarbetar med sociala 
enhetens båda handläggare. (mina kursiv., fetstil i original)” 

Det centrala för om Samir skall överlämnas till vård tycks vara hans 
attit/4. Samir bedöms ha ett behov av vård och stöd. Socialtjänsten anser 
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att han saknar insikt om sitt vårdbehov. Det krävs av honom att han 
skall medverka och samarbeta till att få en vård han således inte själv 
anser sig behöva och dessutom bedöms sakna insikt om.  

 
Socialtjänsten presenterar emellertid en knapp vecka senare ett 
kompletterande yttrande, med en vårdplan, och nu avser socialtjänsten 
att ingripa. Det centrala motivet för interventionen beskrivs så här: 

”Utredande socialsekreterare har träffat Samir och märkt en klar 
förändring i hans inställning och attityd till socialtjänsten. Samir 
försöker inte längre villkora kontakten med socialtjänsten utan 
har en genuin önskan att ges möjligheter att förändra sin 
livssituation /../. ” 

Socialtjänsten avser nu att ingripa eftersom Samir nu vill ta emot hjälp. 
Samirs tidigare beskriva motstånd och negativa attityd till socialtjänsten 
får, i den bilagda kompletteringen, sin förklaring. Samir berättar om 
hur kamraterna tidigare påverkat honom till en negativ attityd till 
socialtjänsten. Han uppges säga så här:  

”/../ Samir uppger att hans tidigare inställning till socialtjänsten 
grundade sig på vad personer i hans kriminella umgänge berättat 
vad deras erfarenheter varit, dvs. det är negativt med kontakt 
med socialtjänsten. /../ Samir /./förstår att det är tillsammans 
med socialtjänsten, sin familj, han måste ta hjälp av för att kunna 
göra en monumental förändring av sin livsföring.” 

Samir samtycker nu till vård och vill ha socialtjänstens hjälp. Samir sägs 
också vara märkbart nedstämd efter tiden i häktet och han har försökt 
skada sig själv. Detta bekräftas, enligt yttrandet, av häktets personal och 
häktesprästen. Trots att Samir samtycker till den vård socialtjänsten 
föreslagit, skall socialtjänsten omhänderta Samir omedelbart. Det står så 
här i yttrandet:  

”Socialtjänsten har för avsikt att omedelbart omhändertaga (sic.) 
för att säkerställa att socialtjänstens bedömning av Samirs vård-
behov tillgodoses. Samir samtycker förvisso till den vård social-
tjänsten bedömer (sic.) men tillförlitligheten måste ifrågasättas 
och därför anses att LVU u 6 (Lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga) är nödvändigt.” 

Socialtjänsten ingriper med omedelbart tvångsomhändertagande sam-
tidigt som Samir har en genuin önskan om att förändra sitt liv. På vilka 
grunder hans samtycke måste ifrågasättas framgår inte. 
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Vårdplanen innebär att Samir skall vårdas enligt LVU med följande 
innehåll: 

4a,li,a trDffar med socialsekreterare,  
lDmna urin8rov och visa drogfrihet,  
sköta skolan utan ogiltig frånvaro,  
ha möten med socialtjänsten och familjen en gång i veckan,  
sköta ti4er och re,ler som upprättas, samt  
att socialtjänsten skall efterforska om en tera8eutisk samtalskontakt kan vara 

till hjälp för hans livssituation.  
 
I vårdplanen finns också en restriktion om att Samir inte får vistas i mil<öer 
4Dr missbruk och kriminalitet förekommer. Socialtjänsten skriver att om vård-
planen inte fungerar kommer tingsrätten meddelas omedelbart. Vår-
dens syfte, omfattning och varaktighet beskrivs inte. Varken föräld-
rarna eller Samir själv har undertecknat vårdplanen.  

 

Kommentar 

Samir är en pojke som sägs ha haft olika sociala problem en längre tid. 
Han säger själv att han har varit mobbad och lärt sig att mobba tillbaka 
för att skydda sig. Han har också fungerat väl tidigare. Under senare tid 
har hans destruktiva beteende och livsföring accelererat. I fokus för 
socialtjänstens intervention står Samirs destruktiva och kriminella bete-
ende. Diskussionen om att Samir skall skickas till Mellanöstern upptar 
mycket av yttrandet. Socialtjänsten instämmer först i föräldrarnas för-
slag att skicka Samir till Mellanöstern. Vad Samir själv anser om lös-
ningen att skicka honom till mellanöstern framgår inte. Ett annat vik-
tigt tema som upptar mycket av yttrandet är Samirs motstånd mot 
socialtjänsten. Det problem som yttrandet fokuserar på tycks bestå av 
hans destruktiva beteende i form av kriminalitet, föräldrarnas svårig-
heter att kontrollera Samir och hans negativa attityd till att ta emot 
hjälp. Yttrandet rymmer en påfallande paradox. För att Samir skall 
kvalificera sig för vård krävs först att han själv måste ge uttryck för en 
insikt om sitt vårdbehov, ändra attityd och uttrycka en vilja att ta emot 
hjälp. Det gör han inte först och socialtjänsten vidtar inga åtgärder. 
Samir klargör därefter, ur sitt perspektiv, att orsaken till hans tidigare 
negativa inställning till att ta emot socialtjänstens och föräldrarnas 
hjälp, berodde på kamraternas negativa inflytande. Han ändrar därefter 
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sin inställning och uttrycker en önskan om att få hjälp och lämnar sam-
tycke till vård. I det skedet ingriper socialtjänsten med LVU. Avsakna-
den av motiv och syfte med vården innebär här ett tolkningsproblem. 
Insatserna tycks till viss del innebära social kontroll i linje med vad 
föräldrarna önskat och därmed syfta till att få honom att sköta sig och 
sin skolgång bättre och att reagera mot Samirs destruktiva sociala liv 
och hans brottsliga beteende. I detta yttrande tolkar jag således åtgär-
derna som riktade mot i huvudsak Samirs behov av hjälp men att detta 
behov även kan handla om yttre kontroll.  

Med brottet i fokus – yttranden avseende 
pojkar utan angivna sociala problem  

David och Rickard är pojkar som bedömts sakna sociala problem. 
David är misstänkt för misshandel när yttrandet skrivs och Rickard 
misstänks för grov misshandel.  

 
David dömsNV för misshandel och olaga intrång. Domstolen har be-
dömt misshandelsbrottet som ringa brott. 

Socialt<Dnstens utre4nin,smeto4 anges inte explicit men det framgår av ytt-
randet att informationen kommer från ett ”besök” av David, vilket 
tycks innebära att socialtjänsten och David har träffats på social-
tjänsten. Dessutom har socialtjänsten inhämtat information från Davids 
mor genom telefonsamtal med henne samt genom en telefonkontakt 
med skolan. Yttrandet omfattar knappt fyra, inte fullskrivna, A-4 sidor.  

David är 17 år och tillhör gruppen som klassificerats leva under so-
cialt ordnade förhållanden. Det finns dock en viss osäkerhet i upp-
gifterna på grund av att socialtjänsten inte har beskrivit hans hemför-
hållanden. Han är känd av socialtjänsten sedan tre år tillbaka med 
anledning av ett flertal polisanmälningar avseende misshandel. Det 
framgår inte av yttrandet om David är dömd för alla dessa brott. David 
har ett år tidigare blivit dömd till att delta i kommunens konsekvens-
program. Det framgår inte vad detta är. Därefter har inga nya brott 
registrerats, enligt yttrandet, utöver de brott som David nu misstänks 
för. Socialtjänsten har utrett David två gånger tidigare. En gång avsluta-
des utredningen utan åtgärd och en gång, ett år tillbaka, föreslogs LVU. 

                                                     
NV

  Uppgift från domen 
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Länsrätten avslog socialtjänstens ansökan om LVU. Därefter tycks inte 
David ha haft någon kontakt med socialtjänsten. Han går, enligt yttran-
det, på individuella programmet på gymnasiet. David bor med sina 
föräldrar och har invandrarbakgrund. Föräldrarnas socioekonomiska 
situation eller civilstånd framgår inte av yttrandet. Fadern befinner sig 
utomlands när yttrandet skrivs och det står så här: ”Fader (sic.) bor 
också i familjen men befinner sig hemma i yÖsteuropeiskt landz sedan 
dec-99.”. Det framgår inte av yttrandet hur länge David och familjen 
bott i Sverige eller om David är född i Sverige. Det framgår inte heller 
om David har annat medborgarskap men det framgår av domen att 
David har medborgarskap i ett Östeuropeiskt land. David nekar delvis 
till de brott han misstänks för och som yttrandet gäller. Yttrandet be-
handlar tre teman, socialtjänstens ti4i,are kDnne4om om David, hans aktuL
ella situation i skolan och de brott han misstänks för samt socialt<Dnstens s/n 
8> och >t,Dr4 mot brottsli,heten. Både skolan, mamman och David kommer 
till tals i yttrandet och informationen kan i korthet sammanfattas med 
att det går bra för David.  Skolan har bara positivt att säga om David 
och att han enkelt kommer att klara gymnasiet. Skolan säger i yttrandet 
att han inte har  någon ogiltig frånvaro och David beskrivs i övrigt som 
en trevlig och omtyckt elev. Ho4ern beskriver Davids situation så här: 

”Modern säger att hon tycker David har mognat och att hon ser 
en positiv förändring hos David. Modern är inte heller orolig för 
David.”  

Kavi4 säger att det går bra för honom, han är mest hemma på fritiden 
och skall börja träna. David menar också att han inte avsett att begå 
brott på det sätt som han nu misstänks för och han beskriver detta själv 
på följande sätt: 

”Angående de aktuella polisanmälningarna säger David att han ej 
uppfattade att han sparkade tjejen i ryggen utan i rumpan. Vad 
det gäller polisanmälan gällande olaga intrång säger David att 
han ej trodde att det skulle bli någon polisanmälan utan att det 
var skolans egna regler.”  

Av Davids beskrivning av brottsligheten får vi veta att han sparkat en 
flicka i ryggen som riktats mot rumpan. Samt att han begått brottet 
olaga intrång utan att själv uppfatta detta som ett brott.  Ur Davids 
perspektiv kan man tolka att han inte avsett att begå brott och att han 
inte uppfattat att han har begått brott. Socialtjänsten har inte 
kommenterat detta.  
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Åtgärd, motiv och syfte 

Socialtjänstens fokus är uppenbart brottet och att David tidigare är 
dömd till kommunens konsekvensprogram. I socialtjänstens bedöm-
ning står det så här:  

aKavi4 har tidigare genomgått socialförvaltningens konsekvens-
program men har trots detta upprepat en kriminell handling. 
Utredarens bedömning är att bohan (sic.) bör dömas till vård inom 
socialtjänsten med Ungdomstjänst som åtgärd.” (mina kursiv.) 

Utgångspunkten för socialtjänstens åtgärd är att han upprepat en krimi-
nell handling som tycks vara det enda motivet för ingripandet. Det 
framgår dock inte om det är det olaga intrånget som avses eller polis-
anmälan om att han sparkat en flicka. Socialtjänsten föreslår att han 
överlämnas med ungdomstjänst som åtgärd, vilket är den enda insats 
som här nämns. De olika namn som förekommer här förvirrar och 
frågan uppstår om det har det skett någon förväxling med någon annan 
pojke?. Detta förekommer i några yttranden från samma socialtjänst-
förvaltning, men är inte vanligt.  
 
Socialtjänstens v>r48lan och v>r4ens inneh>ll innebär arbetec8raktik vid en 
arbetsplats med handledning av dess personal. Ungdomstjänst inleds 
och avslutas med samtal kring normer, vDr4erin,ar och etik tillsammans med 
en 8rDst. 

S/ftet med vården beskrivs vara att han skall ta konsekvenserna av sitt 
brott genom att arbeta, att få 8ositiva förebil4er på arbetsplatsen. De normL
,ivan4e samtalen beskrivs som att de skall vara en tankeställare så han blir 
medveten om vad konsekvenserna blir vid kriminella handlingar.  

Vårdens omfattning beskrivs inte. Vårdplanen är endast underteck-
nad av socialsekreteraren. Vilken inställning David och modern har till 
vården beskrivs inte.  

Kommentar 

I yttrandet beskrivs en pojke som tidigare varit aktuell inom social-
tjänsten på grund av sociala utredningar och polisanmälningar. Han har 
det sista året utvecklats positivt. Både skolan och modern, som kommit 
till tals i yttrandet, lämnar enbart positiva omdömen om David och 
han beskrivs som en tämligen vanlig tonåring som idag tycks leva un-
der ordnade sociala förhållanden. Det tycks med andra ord saknas ett 
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problem, utöver de misstänkta brotten. Socialtjänsten har inte explicit 
beaktat dessa positiva omdömen. Det primära motivet som anges för 
interventionen är att David har begått en kriminell handling. Orsaken 
till brotten, så som David har beskrivit dem ur sitt eget perspektiv, ger 
utrymme för att tolka dem som misstag utan uppsåt att skada. Social-
tjänsten har inte explicit beaktat detta utan tolkar Davids skuld obero-
ende av hans egen beskrivning. Socialtjänsten tar ställning till brottet på 
grunder som inte redovisas. Genom att direkt föreslå ett överlämnande 
till socialtjänsten ”med Ungdomstjänst som åtgärd” föreslår social-
tjänsten helt enkelt en intervention som utgår från något annat än 
Davids vårdbehov. På detta sätt får brottet en överordnad betydelse 
framför Davids sociala situation och avsaknad av behov av stöd. Efter-
som ungdomstjänst uteslutande är en påföljd motiverad av brottets 
straffvärde,  innebär detta i praktiken att socialtjänsten föreslår ett straff.  

Nästa yttrande handlar om Rickard.  
 
Rickard dömsNP för grov misshandel. Domstolen har bedömt det 
grova misshandelsbrottet som allvarligt. 

I likhet med flera övriga yttranden beskrivs inte socialtjänstens 
utredningsmetod. Det framgår av yttrandet att samtal förts med mo-
dern. Det framgår även att någon sorts samtal förts med Rickard men 
det är osäkert hur informationen från Rickard inhämtats. Eftersom 
Rickards uppfattning ändå kommer fram, innebär det sannolikt att även 
han har träffat/talat med socialtjänsten. Yttrandet omfattar 4 A-4 sidor.  

Rickard är 17 år. Han tillhör gruppen som lever under ordnade 
sociala förhållanden. Rickard bor med sina föräldrar och har fast arbete. 
Han har tidigare varit aktuell inom socialtjänsten. Rickard 
aktualiserades första gången sex år tillbaka med anledning av att han 
skjutit med luftpistol. Socialtjänsten vidtog in,a insatser. Socialtjänsten 
inledde en ny utre4nin, några år senare med anledning av polis-
anmälningar. Utredningen avslutades utan >t,Dr4. Ytterligare ett år 
senare inledde socialtjänsten en n/ utre4nin, efter polisanmälningar om 
misshandel och rån och ytterligare andra brott. Av yttrandet framgår 
inte om han dömdes för dessa brott. Samma höst genomfördes en missL
bruksutre4nin, på Maria ungdom. Provsvaren visade negativa resultat på 
droger men det uttrycktes en oro över Rickards alkoholkonsumtion. 
Vad denna oro grundade sig i framgår inte av yttrandet. Även skolan har 
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  Uppgift från domen 
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tidigare uttr/ckt oro över Rickards frånvaro. Socialtjänsten bedömde att 
Rickard behövde stöd av socialtjänsten. Ett yttrande till domstol 
överlämnades samma höst, i vilket beskrevs att Rickard börjat sköta sin 
skolgång och hade brutit den negativa utveckling som tidigare inletts. 
Vid ett av socialtjänsten anordnat nätverksmöte framkom att oron kring 
Rickard minskat och att den 8ositiva förDn4rin,en fortskred. Mötet enades 
om att tillsätta en kontakt8erson för RickardG Syftet med kontaktpersonen 
var att stödja Rickard, att vara en förebild och arbeta med Rickards 
föreställning om kriminalitet och missbruk. Kontaktmannauppdraget 
avslutades efter ett år då skolan fungerade väl, Rickard hade skapat sig 
ett nytt nätverk och nya fritidsintressen. Rickard har inte blivit anmäld 
på något sätt under det år som gått sedan kontaktmannauppdraget 
avslutades. Rickard har inte anmälts för nya brott under de två senaste 
åren. Rickard nekar till brott. I yttrandet saknas uppgifter om 
föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet och civilstånd. Rickard 
beskrivs inte ha invandrarbakgrund. 

 
Yttrandet innehåller tre teman som rör Rickards ti4i,are kontakt med 
socialtjänsten, Rickards och moderns beskrivningar av Rickards sociala 
situation samt Rickards inställning till brottet och inställning till v>r4 inom 
socialt<Dnsten. Balansen mellan den information som presenteras är ojämn, 
betydande tonvikt läggs på Rickards tidigare kontakter med social-
tjänsten. Ho4ern beskrivs uttrycka sig så här om Rickards situation:.  

”Modern beskriver att Rickard har ett arbete som hans sköter, är 
duktig på, trivs med och där han också är omtyckt. Gällande fri-
tiden så anser föräldrarna att han fungerar som en normal ton-
åring, han är hemma ibland och umgås med kamrater ibland, går 
på bio mm. Modern beskriver att det har fungerat bra sedan 
turbulensen kring Rickard upphörde våren yårtalz. Det har varit 
en bra tid för hela familjen de sista två åren. Rickard har förstått 
allvaret och konsekvenser kring det som var då. Rickard fungerar 
normalt idag. En viktig vändning var i och med kontaktmanna-
skapet. Efter att Rickard lärde känna kontaktpersonen har inget 
problematiskt hänt och allt vänt till en positiv utveckling. Modern 
har nu i samband med polisanmälan på nytt blivit orolig. Modern 
anser inte att Rickard är i behov av stöd från socialtjänsten.  

Rickard själv säger så här om sitt behov av vård inom socialtjänsten:  

”Rickard säger att han inte är kriminell, att han inte använder 
narkotika och att han dricker alkohol ibland, vid enstaka tillfäl-
len. Rickard erkänner inte misshandeln. Rickard anser inte att 
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han är i behov av något stöd från socialtjänsten då han lever ett 
vanligt/normalt liv, sköter sitt arbete och inte begår några brott 
eller har missbruksproblem. Rickard har tagit del av vårdplanen.” 

Rickards och moderns uppfattning är tydlig. Rickard har, ur sitt eget 
perspektiv, inte behov av stöd från socialtjänsten. Hans sociala situation 
är stabil och ordnad. Han nekar till brottet. Rickard sägs enligt yttran-
det ha tagit del av vårdplanen. Frågan är vad detta kan innebära, 
Rickard själv har tydligt uttryckt att han inte anser sig ha behov av 
socialtjänstens insatser. Vi kan alltså inte veta om Rickard samtycker 
eller inte till vården. Inte heller får vi veta vad modern anser om det.  

Åtgärd och motiv  

Socialtjänstens bedömning är kort och det står så här:  

”Utredaren anser inte av det som framkommit i utredningen att 
Rickard har ett v>r4behov. Utredaren anser att brottet

48 som Rickard 
misstänks för är allvarli,t. Om domstolen finner att Rickard är i 
behov av insatser anser utredaren att det bäst kan tillgodoses 
inom socialtjänsten genom deltagande i stadsdelens påverkans-
program för ungdomar som begått brott och genom ungdoms-
tjänst anordnad av stadsdelen /./. (mina kursiv.)” 

Vårdplanen som socialtjänsten lämnat är en av de mest utförliga och 
innehåller dels ett påverkansprogram i nio delar och dels ungdoms-
tjänst. B>verkans8ro,rammet kan sammanfattas i följande moment: trDffar 
me4 socialt<Dnsten och Haria un,4om, samtal både enskilt och i grupp, me4lin,, 
,ru88besök på akutavdelningen på ett sjukhus samt möte 8> EdIS, 
kriminellas revansch i samhället. Samtalen skall handla om samband 
mellan våld och droger, ekonomiska konsekvenser av brottslighet, etik 
och värderingar (tillsammans med en präst) samt påföljder vid vålds-
brott. Mn,4omst<Dnst innehåller oavlönat arbete. Både påverkansprogram-
met och ungdomstjänst saknar dock ett beskrivet syfte.  

                                                     
NW

  I yttrandet framgår inte vilken kunskap socialtjänsten har om brottet. Det framgår av domen 
att Rickard tillsammans med flera andra pojkar slagit ner och sparkat en något äldre yngling 
och sparkat honom i huvudet så han blev medvetslös. Motivet för brottet var misstanke om 
att kamraten hade våldtagit en kvinnlig kamrat till pojkarna, vilket visade sig vara grundlöst.  
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Kommentar 

Yttrandet ger en bild av en pojke som tidigare varit aktuell inom social-
tjänsten på grund av flera sociala utredningar och polisanmälningar, 
anmälningar om oro från skolan samt oro för missbruk. Hans tidigare 
brottslighet ligger två år tillbaka i tiden. De sista två åren har Rickard, 
enligt modern, utvecklats positivt utan polisanmälningar. Det saknas 
med andra ord ett problem, utöver att Rickard har begått ett brott som 
socialtjänsten anser allvarligt. Socialtjänsten har också bedömt att 
Rickard saknar vårdbehov. Trots detta ställer socialtjänsten ungdoms-
tjänst till förfogande. Detta tolkas här som ett straffinriktat förslag. 
Socialtjänsten driver dock inte en aktiv linje utan överlåter till dom-
stolen att bedöma om det finns behov av insatser. Det saknas ett syfte 
med socialtjänstens insatser. Denna tolkning stöds av det faktum att 
socialtjänsten, utöver det tämligen omfattande påverkansprogrammet, 
föreslår att Rickard skall dömas till ungdomstjänst, vilket i diskursiv 
mening inskärper straffinslaget i ”vården”.  

Sammanfattande kommentar 
Jag skall här försöka sammanfatta yttrandena utifrån de teoretiska ut-
gångspunkterna.  

I de två yttranden där socialtjänsten inte har vidtagit några åtgärder, 
tycks både Alex och Hamid och deras föräldrar, ha ett betydande infly-
tande på yttrandets utformning. Inflytandet gäller både att komma till 
tals, va4 de kommer till tals om och hur informationen inverkat på social-
tjänstens bedömning och valet att avstå från åtgärder. I dessa båda 
yttranden, där behovet sägs stå i fokus, innebär pojkarnas sociala situa-
tion och avsaknaden av ett socialt problem, att yttrandet avslutas utan 
åtgärd. Deras brott skiljer sig i allvar men hanteringen av pojkarna är 
densamma. Både Alex och Hamid och deras föräldrar har ett inflytande 
på socialtjänstens beslut och deras uppfattningar har explicit beaktats. I 
Alex yttrande förefaller det dock oklart om det är hans behov som står 
i fokus. Bedömningen tycks inriktad på om han befinner sig i risk-
zonen för kriminellt beteende och umgänge, vilket kan vara en annan 
bedömning än att hans behov står i fokus. I ett maktperspektiv fram-
ställs och tolkas pojkarna emellertid på ett positivt sätt (Jacobsson 2000, 
Meuwisse och Swärd 2006), och de kommer till tals med egna ord 
(Hollander 2006). Man kan tolka detta som att bedömningen av barnets 
situation och valet att avstå från en intervention grundas i ett 
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barnperspektiv (prop. 1996/97:124, SOU 1997:116) men det görs ingen 
egentlig värdering utifrån principen om barnets bästa. Pojkarnas behov 
är vagt beskrivet. Kanske har de inget behov av socialtjänstens hjälp. 
Det går inte att uttala sig om detta tillräckligt säkert utifrån informatio-
nen i yttrandet.  

I de två yttranden där barnet står i fokus och socialtjänsten 
intervenerar med insatser, kan man se att brottet eller brottsligheten mer 
eller mindre underordnas pojkarnas sociala situation. Här finns emeller-
tid centrala skillnader. Vladimir har inte kommit till tals i någon stor 
omfattning utan det är mest de vuxna som finns runt honom som 
beskriver honom (jmf Andersson m. fl. 2001, Hollander 2006 prop. 
1996/97:124, SOU 1997:116). Socialtjänsten använder både positiva och 
negativa omdömen om Vladimir. Han sägs vara både stökig och kaxig 
och social och omtyckt. Familjebehandlarna använder begrepp som 
omnipotent och liknande som visar att Vladimir är en sammansatt per-
son som anses behöva vård. Det finns dock en vaghet i dessa beskriv-
ningar eftersom det inte tydligt klargörs vad som läggs i dessa begrepp. 
Insatserna sägs dock utgå från Vladimirs behov och syfta till att hjälpa 
Vladimir och familjen att fungera tillsammans utan konflikter. Insat-
serna sägs också bygga på den kärlek som finns i familjen. Både 
Vladimir och föräldrarna förefaller ha ett centralt inflytande över de 
insatser som väljs och insatserna framstår som önskade. Det finns dock 
en straffrättslig påtryckning i yttrandet, bestående i att socialtjänsten 
kommer informera domstolen om vården inte genomförs. I ett makt-
perspektiv använder socialtjänsten sin makt för att stödja Vladimir med 
insatser som han själv och föräldrarna önskar. Man kan tolka detta som 
att insatserna primärt grundas i ett barnperspektiv (Hollander 2006, 
prop. 1996/97:124, SOU 1997:116) men inte heller i detta fall framgår 
detta helt tydligt. 

I Samirs yttrande har istället både Samir och hans föräldrar kommit 
till tals i betydligt större omfattning men detta får mycket olika  be-
tydelse. Problemet i Samirs fall sägs också bestå av mycket olika delar, 
dels föräldrarnas oro, dels Samirs destruktiva levnadssätt och dels hans 
negativa inställning till socialtjänsten. Socialtjänsten och föräldrarna 
diskuterar också mycket olika lösningsförslag på problemet, till exem-
pel att skicka Samir till mellanöstern. Samirs negativa inställning till-
mäts stor betydelse. Socialtjänsten gör först ingenting på grund av hans 
negativa attityd till samarbete. Därefter tillmäts hans positiva föränd-
ring ingen betydelse alls och när han till slut vill ha hjälp beskrivs att 
detta skall ske genom tvångsvård. Tvångsvården skall innebära urin-
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provskontroller, vilket LVU inte medger (prop. 1984/85:171, s. 25). Ur 
ett maktperspektiv innebär detta att socialtjänsten först resignerar inför 
Samirs motstånd och därefter tillgriper tvångsmakt när han blir sam-
arbetsvillig vilket tycks syfta till att kontrollera honom och hans bete-
ende (Jacobsson 2000) men också att ge honom stöd och hjälp utifrån 
hans behov, till exempel genom en terapeutisk samtalskontakt. På detta 
sätt framstår socialtjänstens insatser som både social kontroll och en 
inriktning mot vård och omsorg (King och Piper 1995) men det går inte 
att helt klarlägga motiv för och syfte med insatserna. 

I de yttranden som rör David och Rickard står brottet i fokus. I 
Davids yttrande finns även en besynnerlig egenhet - han benämns av 
oförklarliga skäl med olika namn. Det skapar en osäkerhet om 
socialtjänsten har yttrat sig om en eller kanske två olika personer i 
samma yttrande.  

Både David och Rickard sägs leva under socialt ordnade förhållan-
den. Det sägs ingenting om att de bedöms ha sociala problem. Ur 
föräldrarnas, skolans och ungdomarnas egna beskrivningar, framstår 
det som tämligen klart att pojkarna inte tillmäts några sociala problem. 
Vårdbehov sägs till och med saknas i Rickards fall, men det tycks inte 
vara detta som yttrandet syftar till att klarlägga. Socialtjänsten ingriper 
således med samma typer av insatser, oavsett om brottet är ringa eller 
grovt. Men det är oklart om det är det utför4a brottets allvar eller om det är 
brottsankla,elsen som ligger till grund för denna bedömning. I dessa 
yttranden finns ingenting beskrivet om hur och på vilka grunder social-
tjänsten bedömt brottet eller vilken information socialtjänsten har om 
deras misstänkta brott. Socialtjänsten uttalar till exempel i Davids fall 
att han ”upprepat en kriminell handling”. Socialtjänsten tycks därmed 
utgå från att David är skyldig till brott. Man får inte glömma bort att 
när yttrandet skrivs är David inte dömd för brottet. Ur Davids eget 
perspektiv tycks han inte heller ha begått brott med avsikt. Davids och 
Rickards sociala situation, deras egna perspektiv och föräldrarnas och 
skolans positiva beskrivningar tillmäts inte heller någon betydelse, trots 
att detta är helt centralt ur ett barnperspektiv (Hollander 2006, prop. 
1996/97:124, SOU 1997:116). Att Rickard och David skall ta konse-
kvenserna av sina brott genom att arbeta, framstår som det centrala i 
socialtjänstens bedömning och beslut och föreslagna insatser. Social-
tjänsten framställer sina insatser som något hotfullt och obehagligt. 
Kanske sker det tydligast i Davids fall.  

Sammantaget kan det konstateras det inte är tillräckligt att barnet 
kommer till tals, för att barnets bästa skall beaktas. Det handlar också 
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om hur barnets situation analyseras och tolkas av de vuxna och av 
socialtjänsten (Andersson m. fl. 2001, Hollander 2006, King och Piper 
1995, SOU 1997:116) och vilka intressen socialtjänsten företräder ur ett 
maktperspektiv (Jacobsson 2000). Maktperspektivet i dessa sista yttran-
den tolkar jag som inriktat på att reagera mot brottet på samma sätt 
som straffrätten (jmf BRÅ 2002 a, SOU 1993:35) vilket i sin tur under-
ordnar barnperspektivet. I den meningen kan man tolka det som att 
socialtjänsten, i dessa yttranden, har anammat den straffande diskursens 
perspektiv och utgångspunkter.  
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KAPITEL 9  
DE UNGAS BROTTSLIGHET I 

DOMSTOLARNAS DOMAR 

 
I det här kapitlet skall jag visa hur domstolarna bedömer misshandel 
och grov misshandel för de pojkar vars yttranden från socialtjänsten 
undersökts i de föregående kapitlen. Domen är viktig för denna 
avhandling av flera skäl. Domstolarna förväntas upprätthålla enhetlig-
heten och förutsebarheten i påföljdsbestämningen genom tydliga moti-
veringar i domskälen (prop. 1987/88:120, s. 38). Det är i domens dom-
skäl som det skall framgå hur den unges skuld och ansvar för brottet 
har bedömts och vilket eller vilka brott han dömts för (Strömholm 
1996). Domstolarnas domar visar hur rätten värderat brottets allvar och 
vilken betydelse socialtjänstens yttrande har för domstolen vid påföljds-
valet. Domarna visar också vilka andra faktorer som har haft betydelse 
för domstolen vid valet av påföljd (a.a.). Domstolarnas domar skall här 
beskrivas till omfattning, struktur, och innehåll, utifrån dessa utgångs-
punkter. Ansatsen är, som tidigare sagts, textanalytisk (Bergström och 
Boréus 2000) ur ett juridiskt perspektiv.  

Domarnas omfattning,  
struktur och innehåll  

Sidantalet i domarna varierar mellan de minst omfattande domarna på 
cirka 3-4 sidor till de mer omfattande på omkring 50 sidor, inklusive 
bilagor som stämningsansökan, rättsintyg, skadeståndsanspråk etc. 
Domarnas sidantal uppgår till cirka 1500 sidor. Domarna följer vanli-
genNX en bestämd struktur med formella uppgifterSQ som avser att klargöra 
vilka som är 8arterna i målet såsom målsägande (brottsoffer) och tilltalad 
(gärningsman). I 4omslut visas vilka de begångna brotten är enligt det eller 

                                                     
NX

  I vissa domar följs inte denna struktur eller så är informationen inte särskilt utförlig i domen.  

SQ
 Här utesluts frågor om särskild rättsverkan och eventuella skadeståndsfrågor. 
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de lagrum, det vill säga kapitel och paragraf, som reglerar det brott som 
den unge dömts efter. Därefter anges den 8>föl<4 som den unge dömts 
till. I åklagarens /rkan4en som anges i domen beskrivs på vilket sätt 
brottet/brotten har begåtts. Det kan stå så här i yrkandena:  

”NN har /./ på G-skolan inom Y kommun misshandlat ymål-
sägandenz genom att ta tag i hans bröstskinn och vrida till samt 
ta ett kraftigt tag med armarna runt hans bål. Av misshandeln 
har ymålsägandenz tillfogats smärta, hudblödning vid vänster 
armhåla samt erhållit tryckmärke efter armtaget.” (citat ur dom i 
fall 45/98). 

Därefter beskrivs domstolens 4omskDlC i vilka domstolen först, utifrån 
yrkandena, klarlägger den tilltalades ansvar för brottet, och därefter 
anger motiveringen av den valda påföljden. I 4omskDlen avseende skuld-
frågan kan det se ut så här i domen:  

”NN har medgett att han förfarit på det sätt som åklagaren på-
står i gärningsbeskrivningen men han har bestritt ansvar för 
brott, då det varit fråga om ett skämt och han inte haft uppsåt att 
skada målsäganden. NN: s handling har utgjort en form av upp-
trädande som ganska ofta förekommer mellan elever i skolan.” 
(fortsatt citat ur dom i fall 45/98). 

Av citatet framgår att NN medgett handlingen men inte ansett sig ha 
begått ett brott, då det rört sig om ett skämt och att han inte heller 
avsett att skada målsäganden. Av domen framgår vidare att den hand-
ling som här beskrivits också kallas för en ”turbotutte” och att den 
förekommer bland många elever på skolan. NN har själv varit utsatt 
för samma behandling av andra elever i skolan vilket framgår av föl-
jande beskrivning: 

”NN och hans kamrater brukar skoja med varandra och göra 
’turbotuttar’ på varandra”. (fortsatt citat ur dom 45/98).  

Domstolen bedömer NN: s handling som ett uppsåtligt misshandelsbrott 
och att NN haft för avsikt att skada målsäganden och skriver så här:  

”Fråga är om NN haft uppsåt att skada ymålsägandenz. Tings-
rätten anser att det kan hållas för visst att NN, som är tre år 
äldre än målsäganden, både insett och haft avsikten att med sitt 
uppträdande mot ymålsägandenz skrämma denne och även att 
hans tag i bröstskinnet, liksom armtaget och tryckande runt livet 
på målsäganden skulle komma att göra ont. Han skall därför 
dömas för uppsåtlig misshandel i enlighet med åtalet. Med tanke 
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på den förhållandevis stora åldersskillnaden mellan pojkarna och 
det kränkande handlingssättet med nypande runt målsäganden 
bröstvårta kan misshandeln inte bedömas som ringa.” (forts. citat 
ur dom i fall 45/98) 

Domstolen som har utgått från NN: s erkännande tar fasta på själva 
handlingen och anser att han både avsett och borde haft insikt i, det vill 
säga ha förstått, att handlingen skulle ,öra ont på målsäganden. I detta har 
domstolen funnit ett uppsåt och misshandelsbrottet är därmed styrkt. 
Som framgår av domen är det rättsliga språket mer formaliserat än 
vanligt språkbruk, vilket beror på att domstolen utgår från rekvisiten i 
lagen och det är detta som är det centrala för bedömningen av brottet.  

I domstolarnas domar bestäms 8>föl<4svalet och beskrivs motiven för 
detta i förhållande till straffvDr4etC det vill säga hur allvarli,t brottet eller 
brottsligheten bedöms vara. Därefter hänvisar domstolen till social-
tjänstens yttrande. Här framgår vad domstolen ansett vara relevant och 
hur domstolen har värderat socialtjänstens föreslagna insats. Detta sker 
med hänsyn till brottets eller brottslighetens straffvDr4e och art och den 
unges ti4i,are brottsli,het samt socialt<Dnstens beskrivnin, av 4en un,es situation. Jag 
skall ge ett exempel på hur det går till när domstolen tar hDns/n till poj-
kens >l4er, bedömer om s/nnerli,a skDl föreligger samt tar hänsyn till socialL
t<Dnstens /ttran4e vid valet av 8>föl<4. Det kan då se ut så här i domen, som 
är en fortsättning på den dom som citerades ovan:  

” /../ NN var dock endast 17 år gammal. För att döma någon 
som ännu inte fyllt 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl och 
sådana skäl föreligger inte. Av yttrandet från socialförvaltningen 
har framgått att NN behöver fortsatt stöd av socialtjänsten. Tings-
rätten delar bedömningen att den för NN lDm8li,a 8>föl<4en är att 
han överlämnas för vård inom socialtjänsten.” (forts. citat ur 
dom i fall 45/98). 

Pojkens låga ålder och att det saknas synnerliga skäl för fängelse samt 
socialtjänstens yttrande, avgör beslutet att pojken överlämnas till vård 
som påföljd för detta brott. Domstolen följer presumtionen om att 
unga, i första hand, skall överlämnas till vård inom socialtjänsten i för-
hållande till vad socialtjänsten anser att den unge behöver för stöd.  

Jag vill även lyfta fram en ovanlig dom av teoretiskt intresse. 
Domens domskäl visar hur domstolarna kan beakta omgivningens krav 
på vad domstolarna bor4e döma till i vissa fall. Domen gäller en pojke på 
17 år som döms för omfattande allvarlig brottslighet som grov miss-
handel, misshandel, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, häleri, 
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övergrepp i rättssak samt brott mot knivlagen. Han är dömd flera 
gånger tidigare för bland annat rån. För dessa tidigare brott dömdes han 
av tingsrätten till sluten ungdomsvård vilket hovrätten därefter, med 
anledning av att den unge överklagade domen, ändrade till skyddstill-
syn. Ifråga om de nu aktuella brotten kommenterar tingsrätten i dom-
skälen hovrättens dom på följande sätt:  

”Hovrättens dom väckte, åtminstone hos massme4iaC an4ra <urister 
och hos lan4shöv4in,enC stor uppmärksamhet, varvid man genom-
gående ans>, att hovrDttens 4om varit för mil4. NN har slutligen dömts 
av tingsrätten /./ för rån /./. Således skall NN: s /../ tidigare 
dom på skyddstillsyn undanröjas och påföljden bestämmas till 
sluten ungdomsvård. Därvid skall beaktas det men vederbörande 
utstått till följd av dom på skyddstillsyn. I förevarande fall blir 
det dock något märkligt i och med att det men som uppstått 
drabbat allmänheten. ” (citat ur dom i fall 87/00, mina kurs.). 

Här framgår att domstolen beaktat juridiskt irrelevanta fakta i dom-
skälen. Det tycks vara på det sättet att domstolen har bedömt att 
allmänheten lidit men, på grund av att den unge tidigare dömts till ett 
för ett lindrigt straff i förhållande till de allvarliga brott som han begått. 
Domen visar att domstolarna i vissa fall beaktar att massmedia, andra 
jurister och landshövdingen kan bevaka deras verksamhet vid 
uppseendeväckande brottslighet. Risken att kritiseras om domen blir 
alltför mild i förhållande till allmänhetens rättsmedvetande, får bety-
delse för domstolen.  

Hur domstolen bedömer 
misshandelsbrott 

När domstolen bedömer misshandel och grov misshandel beaktas ett 
flertal viktiga omständigheter. Det gäller gärningsbeskrivningen, och 
hur brottet gått till, vilka avsikter den misstänkte haft samt om det 
föreligger försvårande och/eller förmildrande omständigheter som 
påverkar bedömningen av brottets straffvärde. Detta har central bety-
delse för påföljdsvalet. Misshandel och grov misshandel kan ske som ett 
oprovocerat brott, där den dömde ger sig på brottsoffret utan synbar 
anledning. Detta är den vanligare typen av brott. Det kan också vara så 
att den dömde provocerats av brottsoffret, vilket man i vanligt språk-
bruk kallar slagsmål. I en del domar framgår inte explicit hur domstolen 
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bedömt brottsligheten. Inte heller beskrivs alltid explicit hur brottet gått 
till. Domstolen beskriver i sådana fall att den åtalade begått gärningarna 
8> 4et sDtt som >kla,aren 8>st>tt. För att få klarhet i brottet i dessa fall, måste 
därför i visa fall åklagarens stämningsansökan studeras ingående, vilket 
ligger utanför avhandlingens ramar. Min avsikt här är inte att redogöra 
för omfattningen av ungdomarnas alla brott utan att visa variationer i 
brottsligheten. Jag skall därför exemplifiera misshandelsbrottslighetens 
variation, så som den beskrivs i domarna, för att ge läsaren en god bild 
av de olika misshandelsbrotten i det empiriska materialet.  

Misshandeln framprovocerad av målsäganden 

Domstolen kan bedöma brottsligheten lindrigare med hänsyn till att 
den dömde provocerats av den som utsatts för brottet. Straffvärdet för 
brottet kan då bedömas vara böter. Domstolen kan skriva så här i  
domskälen i en dom, när den dömde provocerats till brottet:  

”NN har varit provocerad när han utdelade slaget mot målsägan-
den. Med hänsyn härtill och att NN är endast 17 år anser tings-
rätten att straffvärdet stannar vid böter.” (citat ur domen i fall 
4/98). 

Ett ytterligare exempel får visa hur domstolen bedömer ett 
framprovocerat brott. Domstolen skriver så här:  

”Tingsrätten gör följande bedömning beträffande brottet. Av så-
väl målsägandens som NN: s berättelser har framkommit att de 
två första knytnävsslagen utdelats när målsäganden hade hän-
derna kring NN: s hals. NN har gjort gällande att han handlade i 
nödvärn eftersom greppet var hårt och han fick svårt att andas. 
Med hänsyn till ovan nämnda omständigheter finner tingsrätten 
att NN varit berättigad att försvara sig mot målsägandens angrepp. 
Hans slag mot målsäganden var vidare inte uppenbart oförsvarliga 
och han skall därför inte fällas till ansvar för misshandel i den 
delen. NN har erkänt att han i ett senare skede tilldelat målsägan-
den två stycken knytnävsslag. Hans erkännande stöds av övrig 
utredning och han skall därför fällas till ansvar för misshandel i 
enlighet med sitt erkännande.” (citat ur domen i fall 32/00). 

Här har domstolen delvis friat den unge från misshandeln, som bedöms 
som nödvärn på grund av målsägandens angrepp på NN. Däremot 
döms han för att i ett senare skede ha slagit målsäganden. Båda dessa fall 
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(4/98, 32/00) bedöms som misshandel av normalgraden. Det kan även 
förekomma att den dömde känt sig provocerad av målsäganden, utan 
att domstolen bedömer våldet som rättfärdigat (fall 3/98).  

Ringa misshandel 

De minst allvarliga fallen av misshandel i domarna handlar om en örfil. 
Det kan stå så här i domen när brottet bedöms som ringa:  

”Det var ett hårt slag och kinden blev röd. /.../ Genom yvittnetsz 
och ymålsägandensz uppgifter finner tingsrätten styrkt, att N 
gjort sig skyldig till misshandel av ymålsägandenz på sätt som 
åklagaren påstått. Misshandeln kan bedömas som ringa.” (citat ur 
domen i fall 65/00).  

Domstolen har värderat brottets allvar och konstaterar att den unge 
gjort sig skyldig till misshandel som bedöms som mindre allvarlig. 
Ringa misshandel förekommer båda åren (till exempel 14/98, 23/00, 
25/00, 61/00) men är inte den vanliga typen av misshandelsbrott.  

Misshandel av normalgraden  

Den vanliga typen av misshandelsbrott som bedöms som brott av 
normalgraden handlar vanligen om något eller några knytnävsslag i 
ansiktet (till exempel fall 32/00, 59/00, 60/00, 64/00). Det kan också 
bestå i att en äldre pojke vrider om bröstvårtan på en mindre pojke, där 
kränkningen som brottsoffret utsatts för, bedöms som  en försvårande 
omständighet (se ovan i fall 45/98). Även när flera pojkar har begått 
misshandeln mot en person bedöms detta ibland som ett brott där 
påföljden kan stanna vid böter. Det kan beskrivas så här i domen där 
domstolen först klarlägger skuldfrågan och därefter påföljden:  

”Genom yvittnetsz uppgifter sammanställda med vad ymålsägan-
denz berättat och med hänsyn till vad som framkommit i övrigt 
finner tingsrätten styrkt att MM, NN, OO och PP i vart fall 
utdelat sparkar mot ymålsägandenz när denne legat på golvet och 
att MM dessutom utdelat en spark mot ymålsägandenz när denne 
stått upp. Genom ymålsägandensz berättelse samt övrig utredning 
finner tingsrätten vidare styrkt att MM också utdelat ett knyt-
nävsslag i ansiktet på ymålsägandenz så att ymålsägandensz läpp 
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börjat blöda. Mot bakgrund av vad som sålunda framkommit 
skall MM, NN, OO och PP fällas till ansvar för misshandel som 
inte kan anses som ringa brott. Påföljdsfrågan: MM, NN, OO 
och PP har således var för sig övertygats om misshandel av ymål-
sägandenz. Ett misshandelsbrott av förevarande slag föranleder 
normalt ett kortare fängelsestraff. Med hänsyn till de tilltalades 
ungdom finner tingsrätten dock att påföljden kan bestämmas till 
ett bötesstraff för var och en av dem.”  (citat ur domen i fall 2/98). 

I detta fall har både sparkar och slag utdelats av fyra pojkar mot en 
ensam pojke, både när han stått upp och legat ner på marken. Dom-
stolen har bedömt att brottets straffvärde normalt ligger på fängelsenivå 
men av hänsyn till pojkarnas ålder kan påföljderna bestämmas till böter. 

I andra domar vid misshandel av normalgraden har den åtalade slagit 
målsäganden med en ölburk i huvudet så det svartnade för ögonen, han 
har dragit ner målsäganden på marken och därefter sparkat honom i 
ansiktet, samt sparkat den liggande målsäganden ett flertal gånger, och 
även hoppat och sparkat på hans huvud minst två gånger (fall nr. 
15/98). Misshandelsbrott av normalgraden kan således bestå av både 
lindrigare våld som ett eller några slag med knuten hand och mer och 
allvarligare våld, både med sparkar, slag och tillhygge utan att det 
rubricerats som grovt brott. Den vanligaste typen av misshandel är 
något eller några knytnävsslag eller våld av liknande slag.  

Grov misshandel 

I en del grova misshandelsfall har ungdomarna använt kniv eller andra 
tillhyggen och överlag används både mer omfattande och allvarligare 
våld när fallet rubricerats som grovt (fall nr. 78/98, 79/98, 102/98, 
96/00). Det kan stå så här när brottet bedöms som grovt:  

”Med hänsyn till att NN använt kniv och till det sätt varpå han 
utfört dådet har han visat särskild hänsynslöshet och råhet. Brot-
tet är därför att bedöma som grovt. Dess art och straffvärde är 
sådant att fängelse normalt skall följa på det.” (citat ur domen i 
fall 102/98). 

Ibland beskrivs även att den misshandlade riskerar att få framtida men 
av misshandeln och i domen kan det stå så här i domen:  
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”NN har nu övertygats om grov misshandel på grund av vilken 
målsäganden förorsakats en svår handskada med påtaglig risk att 
aldrig bli helt återställd /./.” (citat ur domen i fall 93/00). 

Det förekommer att den grova misshandeln liknar fall som rubricerats 
som misshandel av normalgraden på det sättet att inga redskap används 
men där flera åtalade sparkat ett flertal gånger på en liggande person så 
att han förlorat medvetandet (exempelvis fall 94/00, 95/00). Grov miss-
handel är vanligen ett mer allvarligt brott än misshandel av normal-
graden. Ibland är gränsen inte uppenbar, vilket kan bero på att dom-
stolen inte redovisat alla grunder för sin bedömning. Eller så skiljer sig 
domstolarnas sätt att bedöma brottslighetens allvar.   

Pojkarnas brottsbelastning i domstolarnas domar  

De två mest vanliga brott som pojkarna har dömts för, utöver missL
han4el, är olaga hot bestående i hot mot någon (BrB 4 kap. 5 u) och 
skadegörelse som klotter eller sönderslagna fönsterrutor och liknande 
(BrB 12 kap. 1 u). Andra brott är snatteri, stöld, olovlig körning, olaga 
intrång, hemfridsbrott med mera. I tabell 9.1 nedan redovisas utifrån 
domarna i vilken omfattning pojkarna dömts för ett eller flera brott i 
misshandelsfallen. 

Tabell 9.1. Antal brott som samtliga lagförda pojkar51 dömts för åren 
1998 och 2000. Misshandelsfall, antal och andel (avrundade procent 
inom parentes). N = 70. 

 1998 2000 

1 brott 20 (59) 24 (67) 
 2 brott 7 (21) 8 (22) 
3 - 7 (21) 4 (11) 
Totalt antal fall 34 36

 

                                                     
SF

  Som tidigare sagts förekommer några av pojkarna i ytterligare en dom vilket innebär att det 
inte är antal individer utan lagföringar som här mäts. Samma pojke förekommer  i dom nr. 
11/98 och 44/98; Samma pojke förekommer i dom 48/98 och 53/00 samt Samma person före-
kommer i dom nr. 58/00 och 59/00.  
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Tabell 9.1 visar att pojkarna år 1998 i knappt 60 procent av fallen, har 
dömts för ett brott. Drygt 40 procent dömdes för två eller fler brott. År 
2000 var det omkring en tredjedel som dömdes för ett (1) brott och en 
knapp tredjedel har dömts för två eller fler brott. Man kan konstatera 
att pojkarna är något mindre brottsbelastade år 2000 jämfört med 1998.   

I gruppen som dömts för ,rov misshan4el har pojkarna oftast även 
dömts för andra brott som misshandel (BrB 3 kap. 5 u), olaga hot (BrB 
4 kap. 5 u), rån (BrB 8 kap. 5 u) och övergrepp i rättssak (BrB 17 kap. 
10 u). Det sistnämnda brottet består i att den dömde vanligen hotat 
brottsoffret att inte polisanmäla brottet.  
Pojkarna i den grova misshandelsgruppen har således blivit dömda för 
mer allvarliga brott utöver huvudbrottet i jämförelse med misshandels-
gruppen.  

I tabell 9.2 nedan redovisas domar med antal brott som den unge har 
dömts för i samtliga grova misshandelsfall.  

Tabell 9.2. Sammanlagt antal brott som de lagförda pojkarna52 döms 
för åren 1998 och 200053. Grova misshandelsfall. Antal. N= 33.  

 1998 2000
1 brott 8 7
2 brott 2 3
3 - 6 7
Totalt antal 16 17

 
Tabell 9.2 visar att de som har dömts för grov misshandel är ungefär 
lika belastade båda åren. År 1998 har hälften dömts för ett (1) brott och 
den övriga hälften dömdes för två eller fler brott. År 2000 var det 7 av 
17 eller drygt 40 procent, som dömdes för ett (1) brott. I 10 fall, om-
kring 60 procent, dömdes för fler än två brott. I de grova misshandels-
fallen tycks de lagförda pojkarna öka sin brottsbelastning något mellan 
åren. Det finns dock två huvudgrupper, dels de som begått ett brott och 
dels de som begått tre eller fler brott.  

                                                     
SI

  Samma pojke förekommer i två domar, 92/00 och 93/00.. 

SJ
  Det finns mindre skillnader i pojkarnas brottsbelastning mätt i antal brott mellan min egen 

sammanställning av domarna och BRÅ: s data. Det bör också påpekas att i fyra fall år 1998 
gäller brottet förberedelse till grov misshandel. År 2000 gäller ett (1) av de brott som registre-
rats som grov misshandel försök till sådant brott. I fem fall sammantaget gäller alltså grov 
misshandel inte fullbordat brott.  
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Sammanfattande kommentar 
Innehållet i domarna visar att misshandel är ett brott med en mycket 
stor variation – från tämligen bagatellartade brott till sådana där 
mycket våld används och att flera pojkar kan vara inblandade mot till 
exempel en ensam pojke. Grov misshandel är ett mer allvarligt brott 
som inte sällan innebär att den dömde har använt kniv eller andra till-
hyggen. Det finns dock en flytande gräns mellan misshandel av 
normalgraden och grov misshandel. Brottet misshandel är således ingen 
enhetlig brottskategori och allvaret i brottsligheten bedöms på ett fler-
tal olika juridiska grunder. I juridisk mening är skuldfrågan klar först 
när åklagaren bevisat att ett brott föreligger och en gärningsman kan 
bevisas skyldig.  

Det finns fall där den dömde antingen blivit provocerad till brott, 
varit mobbad och själv blivit angripen. Vanligen kan den typen av brott 
betraktas som till exempel slagsmål mellan två pojkar och de kan också 
ha lika stor moralisk skuld. Centralt är emellertid att den som döms för 
brottet registreras som brottslingen i kriminalstatistiken. Domstolens 
värdering av brottslighetens allvar förutsätts ske utifrån lagens angivna 
rekvisit. Detta innebär att domstolen, utifrån legalitetsprincipen, har 
ett antal i lag fastställda kriterier för att avgöra brottets allvar. Domstolen 
har i något fall beaktat både juridiska omständigheter och juridiskt irrele-
vanta faktorer, som till exempel omgivningens krav vid bestämmandet 
av påföljd, som till exempel massmedia, andra jurister och lands-
hövdingen. Sådana domar utgör extremfall, men man kan inte utesluta 
att domstolarna även i andra fall faktiskt beaktar också andra faktorer 
när lagen tolkas eller när domstolen skall välja mellan två olika alternativ. 
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KAPITEL 10 
BARNET ELLER BROTTET?  

SAMVERKAN MELLAN SOCIALTJÄNSTEN 
OCH DOMSTOLARNA   

 
Den grundläggande forskningsfrågan som här skall studeras är, vilken 
bet/4else har 4e olika strate,ier som uttr/cks i socialt<Dnstens /ttran4enC för 4omstolens 
val av 8>föl<4? Det vill säga vad dömer domstolen till för påföljd om 
socialtjänsten baserar sitt yttrande på motiv som utgår från barnet? Och 
vad dömer domstolen till om socialtjänstens motiv är brottsorienterat? 
Det empiriska grundmaterialet består av 103 yttranden från social-
tjänsten och lika många domar från domstolarna, i samma brottmål. 
Ett urval av 15 yttranden och domar har gjorts som skall studeras i 
detta kapitel. 

Socialtjänstens yttrande fyller en viktig funktion för domstolen. 
Efter år 1999 får domstolen inte överlämna den unge till vård inom 
socialtjänsten, om yttrandet inte uppfyller de rättsliga förutsättningarna 
för det (BrB 31 kap. 1u, prop. 1997/98:96).  

Det innebär för det första att domstolen skall bedöma om det finns 
,run4 för socialtjänstens insatser. För det andra krävs att domstolen be-
dömer socialtjänstens föreslagna insatser som tillrDckli,t in,ri8an4e med 
hänsyn till brottets straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. 
Domstolen kan förstärka överlämnandet genom att förena det med 
ungdomstjänst, om överlämnandet inte bedöms vara tillräckligt ingri-
pande i sig med hänsyn till straffvärdet (BrB 31 kap. 1u). Både social-
tjänsten och domstolarna förväntas vara opartiska och objektiva och 
behandla lika fall lika (RF 1 kap. 9u). 

Organisationsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel betraktas lagen som en social institution och social-
tjänsten och domstolarna som olika organisationer på ett organisato-
riskt fält (DiMaggio och Powell 1991 b, Grape 2006). Lagen härbärgerar 
olika intressen, vilka kan stå i ett direkt konfliktförhållande (Garland 
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1991, King och Piper 1995). Målen för socialtjänsten och domstolarna 
är att motverka barns brott genom samverkan (prop. 1997/98:96). 
Socialtjänsten och domstolarna får använda olika medel för att nå dessa 
mål. Dessa medel kan teoretiskt beskrivas som institutionella logiker 
(Friedland och Alford 1991, Grape 2006). Grapes verksamhetsdomän 
används här för att beskriva samverkan mellan organisationer som för-
väntas samverka mot gemensamma mål utifrån olika logiker (Grape 
2006). Presumtionen att barn i första hand skall överlämnas till vård 
inom socialtjänsten utifrån sina behov, kan stå i motsatsförhållande till 
hänsynstaganden till brottets straffvärde och proportionalitetsprinci-
pens ökade betydelse. Principen om förutsebarhet innebär att det skall 
stå klart på förhand vad ett brott leder till för påföljd. I förhållande till 
social-tjänstens individuella behovsbedömningar, kan detta vara svårt 
att uppnå. Domstolarna ställs på så sätt inför motstridiga avgöranden 
vid åtgärder mot barns brott. Motstridiga krav kan, teoretiskt, leda till 
individuella tolkningar och manipulationer av organisationens uppgif-
ter (Friedland och Alford 1991). Det som studeras och analyseras här är 
vilka olika motiv som leder till konsensus eller konflikt (Grape 2006, 
s. 55-56, Jacobson 123-124), mellan olika strategier som tar sin utgångs-
punkt i barnet eller brottet. 

Jag kursiverar när jag antingen vill lyfta fram viktigare textinslag i 
domarna och yttrandena eller för att visa hur domstolen i konkret me-
ning anknyter till de motiv som socialtjänstens yttrande baseras på. När 
jag använder beteckningen svensk, baseras det på att den unge har ett 
vanligt svenskt namn. Det framgår inte av yttrandena om pojkarna är 
etniskt svenska eller om de är adopterade. Inte heller framgår alltid, 
som tidigare sagts, om pojkarna har invandrarbakgrund. Det finns där-
för viss osäkerhet ifråga om de ungas härkomst. Kapitlet avslutas med 
en kommentar. 

Domstolens hänvisning till 
socialtjänstens yttrande 

Totalt finns 110 domar. I 103 av dessa finns ett yttrande från social-
tjänsten och det är dessa fall som analyseras här. Nedan i tabell 10.1 
visas översiktligt i vilken procentuell omfattning domstolarna i domen 
explicit hänvisar till socialtjänstens yttrande i både misshandels- och 
grova misshandelsyttranden. Brottstyperna redovisas gemensamt. 
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Totalt båda åren har domstolen kommenterat 59 misshandelsyttranden 
och 32 grova misshandelsyttranden. Det är 91 av totalt 103 domar, där 
det finns ett yttrande. I 12 fall har domstolen inte kommenterat yttran-
det (åtta stycken år 1998 och fyra stycken år 2000).  

Tabell 10.1. Domstolens hänvisning till socialtjänstens yttrande åren 
1998 och 2000. Misshandel och grov misshandel. Andel (%). N= 103 
socialtjänstyttranden och domstolsdomar. 

 1998 2000 

yttrandet kommenterat 84 92 
yttrandet är inte kommenterat 16 8 
Totalt antal yttranden och domar 50 53 

 
Tabell 10.1 visar att domstolarna i de flesta fall hänvisar till social-
tjänstens yttrande. De yttranden som inte kommenteras är i huvudsak 
misshandelsyttranden där socialtjänsten inte avser att intervenera, med 
anledning av att den unge bedöms leva under ordnade sociala förhållan-
den. I dessa domar dömer domstolen den unge i regel till dagsböter. Jag 
skall ge ett exempel på hur det då står i domen. Socialtjänsten har be-
dömt att pojken lever under ordnade sociala förhållande och föreslår 
därför ingen insats. Domstolen skriver så här:  

”NN bedöms inte ha något behov av stöd utanför familjen.” 
(citat ur dom i fall 6/97).  

Domstolen har inte klart hänvisat till yttrandets innehåll, men det kan 
inte uteslutas. Domstolen har beaktat att den unge bedömts sakna be-
hov av stöd utanför familjen. Domstolen dömde till böter, vilket som 
sagt är det vanliga när yttrandet inte är kommenterat. Huvudintresset 
ligger här på de domar där yttrandet är kommenterat. Jag försöker här 
med illustrativa citat visa förhållandet mellan be4ömnin,en i social-
tjänstens yttrande och domstolens dom. I misshandelsfallen redovisas 
åtta av socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar. I de grova 
misshandelsfallen redovisas sju yttranden och domar. Sammantaget blir 
det, som sagt, 15 yttranden och domar.  

För att analytiskt strukturera förhållandet mellan socialtjänstens ytt-
rande och domstolens dom används Grapes (2006) benämning verkL
samhets4omDnen som innebär samverkan utifrån de olika organisationer-
nas institutionella logiker. Detta ligger till grund för att beskriva om 
socialtjänstens strategi i  yttrandet baseras på en logik med barnet eller 
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brottet i fokus och om domstolen accepterar den logik som socialtjänsten 
utgår från. När yttrandets strategi accepteras benämns detta konsensus. 
När yttrandets strategi inte accepteras av domstolen benämns det konL
flikt. Undersökningen av yttrandets betydelse inom varje brottskategori 
avslutas med en översiktlig sammanfattning av vad socialtjänsten ”gör” 
och hur detta motiveras och hur domstolen dömer i förhållande till 
yttrandet och med vilka motiv. Först analyseras misshandelsfall, där-
efter grova misshandelsfall. 

Socialtjänstens yttrandes betydelse för 
domstolens val av påföljd - misshandel 

Konsensus med barnet i fokus  

Den generella bilden, både 1998 och 2000, när socialtjänsten har barnet 
i fokus och avslutar /ttran4et utan >t,Dr4, innebär i att den unge lever under 
ordnade sociala förhållanden och inte bedöms ha behov av samhällets 
stöd. I dessa fall är det vanligen så att den unges föräldrar bedöms som 
tillräckliga för att tillgodose hans behov. Domstolarna dömer i dessa 
fall i regel till böter. Jag skall illustrera hur det ser ut. Först citeras 
socialtjänstens yttrande och därefter domstolens dom i samma fall.  

Fallet är från år 1998 men kunde också vara från år 2000 – se till ex-
empel Alex i kapitel 8. I detta fall framgår av yttrandet att en 17-årig 
svensk pojke, tillsammans med två andra pojkar, var åtalad för rån. 
Han är inte känd för socialtjänsten sedan tidigare och tillhör gruppen 
som lever under ordnade sociala förhållanden. Den logik som ligger till 
grund för socialtjänstens ställningstagande, grundas i att barnets behov 
tillgodoses av familjen  och det står så här:  

”Begäran om yttrande angående åtal för rån. Bedömning: N lever 
under socialt välordnade förhållanden. Han är ångerfull över det 
brott han gjort sig skyldig till. Han har accepterat att medverka i 
medling. Han och fadern har talat med varandra om det som 
hänt. ee4ömnin,en Dr att g inte Dr i behov av /tterli,are insatser fr>n socialL
t<DnstenC 4> han har god kontakt med sina förDl4rar och de kan stö4<a 
honom att leva ett liv utan kriminalitet. /./ Socialnämnden föreslår 
att N erhåller medlingssamtal, därutöver ingen ytterligare åtgärd 
från socialtjänsten.” (citat ur yttrandet i fall 9/98, mina kurs.). 
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Domstolen, som inte ansett att åklagarens åtal för rån är styrkt och 
dömer den unge för misshandel, följer socialtjänstens behovslogik och 
har kommenterat brottet och yttrandet på följande sätt:  

”Med hänsyn till att det våld som utövats inte var särskilt allvar-
ligt, anser tingsrätten att gärningen är att bedöma som stöld och 
misshandel och inte som rån. Misshandeln, som mycket fegt be-
gicks av tre personer mot en, är att anse som en icke ringa miss-
handelG Ke lever alla tre un4er socialt vDlor4na4e förh>llan4en, de har visat 
sig >n,erfulla över gärningen och de har accepterat att me4verka i 
me4lin,. Lämplig påföljd är därför höga böter.” (citat ur domen i 
fall 9/98, min kurs.). 

I detta fall framgår tydligt att domstolen baserar sitt ställningstagande 
på samma logik som socialtjänstens yttrande ger uttryck för. Att poj-
karna enligt yttrandet är ångerfulla och lever under socialt välordnade 
förhållanden, ligger till grund för domstolens val av böter som påföljd. 
Både socialtjänsten och domstolen kommer till samma ställnings-
tagande som baseras på en gemensam logik som sätter barnets behov 
och sociala situation i fokus. Domstolen finner att ingen mer ingri-
pande påföljd behövs. Det ser ut på liknande sätt båda åren i denna 
grupp av yttranden och domar. Det har heller ingen betydelse om den 
unge är svensk eller invandrare, de hanteras på samma sätt. Jag finner 
det inte nödvändigt att visa fler exempel ur denna kategori.  

I endast fem fall, ett fall år 1998 och fyra fall år 2000, har yttrandet 
kunnat klassificerats som avvaktan4e. I dessa yttranden framgår att social-
tjänsten inte anser att den unga har några behov av socialtjänstens insat-
ser. Samtidigt ger socialtjänsten domstolen utrymme att överlämna den 
unge till vård inom socialtjänsten med ungdomstjänst, om domstolen 
bedömer att det finns behov av detta. Jag har valt att primärt klassifi-
cera dessa svårbedömda fall i termer av konsensus, eftersom varken 
socialtjänsten eller domstolen anser att det behövs någon ingripande 
insats som innebär kontroll. Jag skall illustrera med ett exempel från år 
2000. Yttrandet rör en 16-årig svensk pojke som varit känd för social-
tjänsten sedan länge. Han misstänks för misshandel. Föräldrarna har i 
samtal med socialtjänsten uttryckt att det går bättre för sonen och att 
socialtjänstens hjälp inte behövs. Socialtjänstens bedömning ser ut så här:  

”Bedömning: N har inte varit föremål för någon insats från 
socialförvaltningens sida under det senaste året och föräldrarna 
bekräftar att sonen haft en gynnsam utveckling med minskad 
oro som följd därav. Insatser från socialförvaltningens sida är  



Ea8itel FQ 

 220

inte aktuella då föräldrarna är de vuxna som bäst tillgodoser N: s 
behov av stöd. Om rätten finner det lämpligt kan ungdomstjänst 
komma ifråga. Fadern är inte orolig för N: s utveckling och han 
tror att ungdomstjänst skulle kunna vara bra för sonen. N är också 
positiv till en sådan möjlighet. ” (citat ur yttrande i fall 28/00). 

Av yttrandet framgår att socialtjänstens ställningstagande motiveras 
utifrån en behovslogik – den unge bedöms inte ha behov av hjälp efter-
som föräldrarna bäst kan tillgodose hans behov. Ungdomstjänst fram-
ställs samtidigt som något positivt för den unge. Hur fadern och sonen 
kommit fram till att ungdomstjänst kan vara något positivt framgår 
inte av yttrandet. Det kan sägas här att det är domstolen, som tidigare 
sagts, som får använda ungdomstjänst för att skärpa påföljden utifrån 
straffvärdet. Detta tyder således på en osäkerhet inom socialtjänsten, 
om vad ungdomstjänst är. Domstolen skriver så här: 

”NN har varit aktuell för utredningar jämlikt 50 u socialtjänst-
lagen, vilka utmynnat i råd och stödkontakt med handläggare. 
Under det senaste året har NN emellertid inte  varit föremål för 
någon insats från socialförvaltningens sida. NN har en bra rela-
tion till sina föräldrar och dessa har bekräftat att sonen haft en 
gynnsam utveckling. Förnyade insatser från socialförvaltningens 
sida är inte aktuella då föräldrarna är de vuxna som bäst tillgodo-
ser N: s behov av stöd. Mot denna bakgrund och med hänsyn till 
NN: s ålder, samt det förhållande att misshandeln får anses ha 
föregåtts av en viss provokation och inte lett till allvarligare 
skada, finner tingsrätten att påföljden kan stanna vid ett lägre 
bötesstraff. SekretessenSN i yttrandet skall bestå.” (citat ur dom i 
fall 28/00).  

Av domen framgår tydligt hur domstolen följer socialtjänstens behovs-
grundade logik. Domstolen har uppmärksammat att det saknas ett 
vårdbehov och dömer till böter. Detta motiveras även av att brottet 
provocerats fram. Domstolen har beaktat det sistnämnda som förmild-
rande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.  

När socialtjänsten intervenerar bidrar yttrandet till att domstolen  
överlämnat den unge för vård. Det ser i princip likadant ut båda åren.  

År 1998 är yttrandena i princip inriktade på den unges situation och 
inte på brottet. Vad som bedöms som den unges behov varierar dock 

                                                     
SN

  I detta fall har socialtjänsten i yttrandet har angett att sekretessen skall bestå i domstolens 
dom. Detta är det enda yttrande där detta skett. 
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avsevärt. Det finns i denna grupp både yttranden där det finns ett klart 
beskrivet vårdbehov och att den unge lever mycket destruktivt och 
riskerar att fara mycket illa om inte socialtjänsten ingriper till hans 
skydd (fall 34/98) eller att han har ett klart angivet behov av hjälp som 
till exempel ett fall i kapitel 8 (fall 59/00) och andra fall (fall 55/00). 
Men det finns också ett flertal fall (se kap. 7) där det är mycket oklart 
vad det egentligen är för problem som den unge har. För domstolen 
tycks detta inte ha någon större betydelse. Det viktiga tycks vara att 
socialtjänsten gör något. Jag skall därför visa hur olika yttranden från 
socialtjänsten, som grundar sig i en typ av behovslogik, kan se ut och 
hur domstolen värderar yttrandet när socialtjänsten intervenerar.  

Först ett yttrande som gäller en 16-årig pojke med angiven 
invandrarbakgrund som tidigare dömts för misshandelsbrott och som 
nu misstänks för misshandel. Socialtjänsten beskriver i yttrandet (fall 
41/98) att pojken lever under ordnade sociala förhållanden med föräld-
rar och syskon. Förbindelsen mellan yttrande och dom ser ut så här 
och jag börjar med socialtjänstens bedömning:  

”Sammanfattning/bedömning: N är enligt många i sin omgiv-
ning en fin kille. N fun,erar enligt sin lärare m/cket bra i skolan och 
på praktiken, han kämpar på för att nå sitt mål att bli frisör. 
Hemma är han omt/ckt av både föräldrar och syskon och han 
hjälper sin mamma mycket. N arbetade under sommaren -97 hos 
ybyggfirma, min ändr.z där han skötte sig mycket bra. N behöver en 
mans8erson att i4entifiera si, me4, en kontaktperson skall därför sna-
rast möjligt tillsättas. /./. Utredaren bedömer att fortsatt v>r4 inom 
socialtjänsten är att förorda om ärendet går vidare och N döms 
för den nu aktuella händelsen. /../. Planerade insatser är att till-
sätta en kontaktperson för N eftersom han är enda mansperson 
bland många kvinnor och flickor. Kontaktpersonen skall hjälpa 
N med organiserad fritidssysselsättning.” (citat ur yttrandet i fall 
41/98, mina kursiv.). 

Socialtjänsten har bedömt att pojken fungerar väl, han är omtyckt av 
både sin familj och sin lärare och på praktikplatsen. Socialtjänstens be-
dömning utmynnar i det finns ett behov och den behovsgrundade logi-
ken innebär, att det faktum att pojken har många systrar medför ett 
behov av manliga förebilder. Kontaktpersonen skall hjälpa pojken med 
organiserad fritidssysselsättning. Pappans roll i familjen och relation till 
sonen är mycket vagt beskriven, och det är svårt att få klarhet i varför 
inte pappan anses tillräcklig som manligt identifikationsobjekt. 
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Av domen (fall 41/98) framgår att domstolen först värderat brottet 
och bedömt att straffvärdet ligger på fängelsenivå. Domstolen hänvisar 
till att pojken endast var 16 år när brottet begicks. Synnerliga skäl för 
att döma till fängelse bedöms inte föreligga. Domstolen hänvisar till att 
pojken tidigare är dömd för misshandel och grov misshandel och har 
överlämnats till vård inom socialtjänsten för dessa brott. Domstolen 
motiverar påföljdsvalet så här:  

”Av i målet inhämtat yttrande från barn- och ungdomsnämnden 
/./ framgår att NN fungerar bra i skolan och på sin praktikplats. 
Han är dock i behov av en mans8erson att i4entifiera sig med varför en 
kontaktperson kommer att tillsättas. Barn- och ungdomsnämn-
dens bedömning är att fortsatt v>r4 inom socialtjänsten är att för-
orda. Uin,srDtten 4elar barnL och un,4omsnDmn4ens st>n48unkt varför 
påföljden än en gång bör bestämmas till överlämnande till vård 
inom socialtjänsten. Eftersom NN återfallit i likartad brottslig-
het skall överlämnandet /./ förenas med ett kraftigt bötesstraff.” 
(citat ur domen i fall 41/98, mina kursiv.).  

Domstolen har klart beaktat socialtjänstens beskrivning att det fungerar 
bra för pojken i både skolan och på praktikplatsen. Domstolen delar 
socialtjänstens ståndpunkt, att pojken behöver en mansperson att 
identifiera sig med. Även i detta fall tycks domstolen följa den grund-
läggande presumtionens behovslo,ikC som innebär att unga i första hand 
skall överlämnas till vård inom socialtjänstenG Påföljden grundas i detta 
fall med andra ord på en behovslogik baserad på att pojken lever bland 
många kvinnor och flickor och behöver en manlig kontaktperson.  

Ytterligare ett exempel, denna gång från år 2000, får illustrera 
konsensusförhållande mellan yttrande och dom, när socialtjänsten 
grundar sitt ställningstagande på en behovs,run4a4 lo,ikG Yttrandet rör en 
17-årig svensk pojke. Han misstänks för misshandel. Han har länge 
varit aktuell inom socialtjänsten, bland annat på grund av föräldrarnas 
missbruk. Han beskrivs ha utvecklats positivt under denna kontakt. 
Socialtjänsten skriver så här: 

”Bedömning: Socialförvaltningen ämnar e< vi4ta några /tterli,are åt-
gärder gentemot N utifrån det inträffade. Det har under den se-
naste tiden börjat fungera bättre och bättre för N, dels i skola 
och även på fritiden. Insatsen i form av kvalificerad kontakt-
person /../ fungerar bra/./. N är en 17--årig kille som genom 
åren haft en hel del problem. I dagsläget fungerar det dock bra för 
N med skolgång och dyl. Socialförvaltningen gör bedömningen 
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att de insatser N har i form av kontaktperson är tillräckliga i 
dagsläget.” (citat ur yttrandet i fall 50/00, mina kursiv.).  

Av yttrandet framgår att pojken tidigare haft svårigheter i sin situation 
som på senare tid utvecklats till det bättre. Socialtjänstens behovs-
grundande logik utgår från att den pågående insatsen med kontakt-
person bedöms fungera bra, varför socialtjänsten inte avser att vidta 
några nya åtgärder till följd av brottet. Domstolen följer socialtjänstens 
behovsgrundade logik i yttrandet och skriver så här: 

”N är föremål för vissa insatser från socialtjänstens sida. Dessa in-
satser har bedömts som framgångsrika och tillräckliga. Anled-
ning saknas att bestämma påföljden till annat än ett över-
lämnande för fortsatt vård inom socialtjänsten.” (citat ur domen i 
fall 50/00).  

Av domen framgår att domstolen värderat yttrandets innehåll. Dom-
stolen baserar sitt beslut på samma behovsgrundade logik som social-
tjänsten och överlämnar den unge till vård med stöd av yttrandet. 
Domstolen och socialtjänsten är överens och barnets behov prioriteras. 

Konflikt med barnet i fokus 

I två fall år 1998, har socialtjänsten bedömt att den unge har sociala 
problem. Yttrandena avslutas utan >t,Dr4er. Jag skall ge ett exempel, där 
socialtjänsten haft en 15-årig invandrarpojke aktuell under flera år på 
grund av anmälningar om oro över pojkens hemförhållanden. Fadern 
uppges ha missbrukat tidigare men det är oklart om detta fortfarande är 
ett aktuellt problem. Fadern uppges i yttrandet förneka missbruk. Poj-
ken misstänks nu för misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak. I 
yttrandet anges att förutsättningar för vård med stöd av LVU inte före-
ligger. Socialtjänsten, som kompletterat detta yttrande i flera omgångar, 
anger att vid samtal med modern med anledning av yttrandet har det 
framkommit att familjens tidigare svårigheter vänts till det bättre. 
Modern anser sig inte ha några problem med sonen. Socialtjänsten av-
slutar yttrandet så här. 

”Bedömning: NN lever i ett mycket slutet familjesystem, där 
utomstående har svårt att komma in. Familjen har haft problem 
av olika art och modern har kämpat hårt för att komma tillrätta 
med dessa. N har en självklar plats i familjen som den yngste och 
snällaste och föräldrarna slätar över de misstag som han gör. 
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Utanför hemmet anses han mer svårhanterlig och han har en tuf-
fare attityd. N lever i två kulturer men känner inte att han fullt 
ut tillhör någon av dem. Socialt<Dnsten har in,et att erb<u4a då föräld-
rarna inte önskar någon kontakt och modern inte känner någon 
oro för sonen. ” (fall 10/98). 

Av detta fall framgår att den grundläggande logik som socialtjänsten 
utgår från baseras på att familjen inte vill ha någon kontakt då familjen 
inte anser att det finns några problem. Socialtjänsten har enligt bedöm-
ningen en annan uppfattning och anser att föräldrarna döljer sonens 
problem. I detta fall är det en behovsgrundad logik som får omvänd 
betydelse. Socialtjänstens bedömning om de svårigheter som finns i 
familjen underordnas föräldrarnas och den unges egen vilja. Domstolen 
följer inte denna logik, vilket baseras på att familjen ändrat uppfattning 
under domstolsförhandlingen. Domstolen, som med hänsyn till brottets 
art anser att påföljden bör förenas med böter, skriver så här i domskälen: 

”NN förekommer inte i kriminalregistret. NN får enligt vad 
som framkommit av yttrande från kommunen /./ anses vara i 
behov av hjälp och stöd. Med hänsyn härtill och då NN och 
hans föräldrar förklarat sig positiva till att få hjälp från social-
nämnden beslutar rätten att överlämna åt denna att föranstalta 
om erforderlig vård inom socialtjänsten för NN.” (fall 10/98).  

Av domen framgår att domstolen tagit fasta på socialtjänstens beskriv-
ning att pojken har sociala problem. Föräldrarna och den unge före-
faller dessutom under rättegången ha ändrat sig och vill ha social-
tjänstens hjälp. Domstolen beaktar inte att de i yttrandet uttryckligen 
sagt att de inte vill ha hjälp och att modern inte är orolig för sonen. 
Domstolen följer den grundläggande presumtionens logik, att barn och 
unga i första hand skall överlämnas till vård inom socialtjänsten. 

Konsensus med brottet i fokus 

Det förekommer båda åren att socialtjänsten intervenerar  med stöd av en 
brottsorienterad logik. År 1998 förekommer detta i fyra yttranden. 
Både barnet och brottet  ligger i dessa fall till grund för interventionen, 
som består i erb<u4an4e om så kallade konsekvensprogram. Dessa program 
är ofta vagt beskrivna och det är svårt att få en klar uppfattning om vad 
de består av. Det finns en klar skillnad mellan åren. Det brottsoriente-
rade synsättet blir vanligare och mer markant och man kan beskriva 
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det som att tonen i yttrandena hårdnar år 2000. Detta framgår i 13 av 
socialtjänstens yttranden år 2000. I dessa yttranden kan det antingen 
vara både barnet och brottet som står i fokus eller enbart brottet. Här 
skall jag visa några belysande exempel från år 2000 hur det ser ut när 
socialtjänsten baserar sitt ställningstagande på en brottsorienterad logik, 
på samma sätt som i två fall i kapitel 8.  

Först ett yttrande som rör en 16-årig svensk pojke. Han misstänks 
för misshandel och snatteri. Han är tidigare känd för socialtjänsten, på 
grund av oro för hur barnen har det i familjen. Han tillhör gruppen 
som när yttrandet skrivs har en ordnad situation och eget arbete. 
Socialtjänsten skriver så här i yttrandet:  

”Utredarna föreslår konsekvens8ro,rammet som åtgärd. S/ftet med vår-
den: Att N skall först> konsekvenserna av sitt handlande och att N 
skall få en möjlighet att ,öra rDtt för si,, detta genom konsekvens-
programmet. Att N skall f> si, en tankestDllare så att han fortsätt-
ningsvis ska tänka på att vara medveten om vad konsekvenserna blir 
vid kriminella handlingar. Förutom vårdplanen avser social-
tjänsten att öppna en utredning enligt u 50 socialtjänstlagen, där 
utredningstiden kan sträcka sig upp till 4 månader. (citat ur ytt-
rande i fall  49/00, mina kursiv.).” 

Av yttrandet framgår att socialtjänsten inte har bedömt den unges vård-
behov. Detta innebär att han kanske har ett vårdbehov men det kan 
också innebära att han inte har det. Socialtjänsten föreslår först en åt-
gärd som konsekvens på brottet, därefter skall en utredning öppnas. 
Ungdomstjänst kan dock, som tidigare sagts, inte föreslås som enskild 
påföljd utan endast som en av domstolen beslutad strafförstärkning vid 
sidan av vården. Insatsen är inriktad på konsekvenserna av brottet och 
att han skall göra rätt för sig och få sig en tankeställare.  Det är med 
andra ord inte det utsatta barnets behov som står i fokus utan istället 
insatser som bygger på en logik som grundar sig på brotten. Domstolen 
har beaktat yttrandet och överlämnar pojken till vård inom social-
tjänsten med följande motivering:  

”Med hänsyn till vad socialnämnden anfört finns förutsättningar 
för att överlämna N till vård inom socialtjänsten. Med hänsyn 
till misshandelsbrottets straffvDr4e skall denna vård förenas med 
un,4omst<Dnst, vilken N förklarat sig villig att utföra (citat ur do-
men i fall 49/00, mina kursiv.).” 

Domstolen är överens med socialtjänsten och följer samma logik. Dom-
stolen tycks uteslutande följa socialtjänstens linje, vilket även i detta fall 



Ea8itel FQ 

 226

tycks baseras på vad som kan kallas den grundläggande presumtionens 
logik, att unga i första hand skall överlämnas till vård. Därför är det 
sannolikt att domstolen formulerar ungdomstjänst som ett komple-
ment till själva överlämnandet. Man kan säga att domstolen ”räddar” 
möjligheten till ett överlämnande genom denna formulering, trots att 
det måste stå klart att vårdbehovet inte är bedömt och att den enda 
insats som i praktiken föreslås är ungdomstjänst.  

Här finns också exempel på att socialtjänsten uttrycker en straffande 
hållning. I detta fall rör yttrandet en 15-årig pojke med trolig invandrar-
bakgrund. Detta går nämligen inte att utläsa av yttrandet. Pojken och 
fadern har utländska namn. Pojken är känd för socialtjänsten sedan 
tidigare. Det framgår inte av informationen i yttrandet, om pojken har 
några sociala problem utöver att han har begått brott. Enligt domen 
består brottet i att han har gett en jämnårig pojke två slag i ansiktet. 
Motivet till detta anges vara en tidigare oförrätt mellan pojkarna. 
Socialtjänsten skriver:  

”Planering och syfte: socialtjänsten har informerat NN om det 
allvarliga i det begångna brottet. Utredarna bedömer det vara 
lDm8li,t att NN genomför un,4omst<Dnst då han trots ett genomfört 
konsekvensprogram ej kunnat hålla sig borta från kriminellt beteL
en4e. NN och fadern är även positiv (sic.) till medling med mål-
säganden.  /../ Ungdomstjänst syftar till: att N på ett handfast 
och konkret vis <obbar av sitt straff; att N får en möjlighet att ,öra 
rDtt för si,; att minska >terfallsfrekvensen. K kommer även genomgå 
medling under handledning av socialtjänstens utbildade med-
lare.” (citat ur yttrande i fall 60/00, mina kursiv.).  

Av yttrandets logik och bedömning framgår att det är brottet och inte 
den unges behov som står i fokus för socialtjänstens intervention. Av 
yttrandet framgår dock inte på vilka grunder socialtjänsten har bedömt 
brottets allvar. I detta fall används dessutom begreppet straff som 
benämning på de insatser socialtjänsten vidtar. Han skall <obba av sitt straff 
på ett handfast och konkret vis. Logiken bygger således inte på det ut-
satta barnet utan den rationella brottslingen som återfallit i kriminella 
handlingar som skall straffas. Den unges vårdbehov är vare sig beskrivet 
eller bedömt och överlämnandet till socialtjänsten skulle i detta fall 
endast bestå i medling och ungdomstjänst. Även i detta yttrande an-
vänds av oförklarliga skäl olika namn på den unge.  

Domstolen har beaktat yttrandet och skriver så här i domskälen: 
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”Socialtjänsten har föreslagit att N överlämnas till vård och har 
som vårdplan angett att medling ska företas samt att N skall ge-
nomgå ungdomstjänst. Eftersom ungdomstjänst inte kan ingå i 
en vårdplan, kommer denna endast bestå i medlingen. Trots detta 
anser tingsrätten att vård inom socialtjänsten är den enda tänk-
bara påföljden för N. Vården är inte så ingripande att den räcker 
som påföljd. Denna måste kombineras med något annat och tings-
rätten delar socialtjänstens förslag om ungdomstjänst. I denna 
ingår samtal som bör vara till nytta för N. Han har förklarat sig 
villig att genomgå ungdomstjänst.” (citat ur dom i fall 60/00).  

Domstolen har beaktat yttrandet och följer socialtjänstens brottsin-
riktade logik. Domstolen har även  detta fall uppmärksammat det 
förhållandet att socialtjänsten inte kan föreslå ungdomstjänst som enda 
påföljd. Även i detta fall kan man tolka det som att domstolen ”räddar” 
möjligheten att få överlämna den unge till vård inom socialtjänsten, 
genom att formulera detta som att ungdomstjänst döms ut som tilläggs-
påföljd. Även i ett av fallen (David) från kapitel 8, som finns i denna 
grupp, föreligger konsensus mellan socialtjänstens yttrande och dom-
stolens dom. I detta fall framgår det att både pojken och hans mamma 
inte anser att pojken har något behov av socialtjänstens insatser, efter-
som han lever under ordnade sociala förhållanden och sköter sin skol-
gång (fall 61/00).   

I samtliga dessa fall är den förslagna vården inte särskilt utförligt be-
skriven ifråga om varaktighet, innehåll och omfattning. I dessa fall 
tycks domstolen skapa förutsättningar för ett överlämnande genom att 
kombinera både socialtjänstens motiv och föreslagna insatser, även om 
de rättsliga förutsättningarna inte föreligger och även om socialtjänstens 
yttranden uppvisar ett mycket vagt innehåll.  

Konflikt mellan behovs- 
 och brottsorienterade logiker 

I ett fall år 2000 har socialtjänsten  intervenerat med frivilliga insatser mot 
en 17-årig invandrarpojke med utländskt medborgarskap. Han är sedan 
tidigare känd för socialtjänsten genom polisanmälningar och tillhör 
gruppen som har skolproblem, relationsproblem och kraftiga humör-
svängningar. Socialtjänsten har föreslagit att han placeras i ett lämpligt 
så kallat mellanvårdsprojekt, men det framgår inte av yttrandet vad det 
innebär. Socialtjänsten skriver så här: 



Ea8itel FQ 

 228

”N är en sjuttonårig pojke som har ett tiotal polisanmälningar på 
sig. När han ställs inför påståenden om att han varit inblandad i 
något otillåtet, skyller han alltid ifrån sig /./. yHanz får okontrolle-
rade vredesutbrott. N har under lektionstid skrutit om hur häftigt 
det är med kriminalitet /./. Vid ett nätverksmöte /./ kunde kon-
stateras att N behövde hjälp i form av insatser från socialtjänsten. 
/./ Denna insats kräver N: s samtycke /./. Detta är den sista 
frivilliga insatsen som socialtjänsten erbjuder N. Utredaren hyser 
stor oro angående N och hans livssituation och om denna inte 
förbättras drastiskt snarast så kan det finnas grund för andra 
insatser från socialtjänstens sida.” (citat ur yttrande i fall 66/00).  

Socialtjänsten fokus är både på pojkens brottslighet och aggressivitet  
men också på hans livssituation. Dessutom tycks olika rykten om poj-
ken tillmätas betydelse i socialtjänstens karaktärsbeskrivning av ho-
nom. Det är både en brotts- och behovsgrundad logik i yttrandet med 
tonvikt på brottsligheten. Insatserna som föreslås innebär att de skall 
bedrivas på frivillig väg. Det finns ett underliggande ”hot” om att andra 
insatser kan vidtas. Det är oklart vad dessa består i liksom vad den 
planerade vården skall innebära. 

Av domen framgår att pojken är dömd två gånger tidigare. Dom-
stolen baserar sitt ställningstagande på vagheten i socialtjänstens förslag 
och skriver så här:  

”NN har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. /./ Stadsdels-
nämnden har avgivit yttrande med det beslutet att tingsrätten 
skulle meddelas att det planeras insatser för NN /./ i form av 
placering vid lämpligt mellanvårdsprojekt. NN är under 18 år 
och det föreligger inte synnerliga skäl att döma honom till fäng-
else. Av stadsdelsnämndens yttrande fram,>r inte vilka nDrmare >t,DrL
4er som nämnden avser att vidta. Det har framkommit att NN, 
som är dömd tidigare vid två tillfällen, har behov av övervaknin, och 
tingsrätten anser att den lämpligaste påföljden är skyddstillsyn.” 
(citat ur dom i fall 66/00, mina kursiv.). 

Domstolens logik utgår från att brottet är allvarligt men det föreligger 
inte synnerliga skäl för att döma till fängelse. Socialtjänstens yttrande 
har gjort domstolen uppmärksam på att pojken lever i en socialt insta-
bil situation. Domstolen tolkar detta som uttryck för att han har behov 
av övervaktning. Yttrandets information om pojkens bristfälliga sociala 
situation tycks därför ha bidragit till att domstolen dömer till skydds-
tillsyn. `ur socialtjänsten framställer den unge, kan således få betydelse 
för vilka andra påföljder domstolen dömer till. Presumtionen om att 
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domstolen i första hand skall överlämna den unge till vård, efterlevs 
inte på grund av att domstolen bedömt att socialtjänsten i sitt yttrande 
inte har specificerat insatsernas innehåll. Den föreslagna vården är 
emellertid varken mer eller mindre specificerad i detta fall än i de 
föregående yttrandena i fall 49/00 och fall 60/00, fall 61/00 som ledde 
till ett överlämnande, vilket innebär att domstolen värderar samma 
brist på information i socialtjänstens yttranden på olika sätt och dömer 
till olika påföljd. 

Sammanfattning - misshandel 

Jag skall här kort sammanfatta i vilken omfattning konflikt eller 
konsensus föreligger mellan socialtjänstens yttrande och domstolens 
dom, när yttrandet är kommenterat. Det är det i totalt 59 misshandels-
fall. I ett fall är yttrandet inte kommenterat. I tabell 10.2 nedan visas 
omfattningen av konflikt eller konsensus.  

Tabell 10.2 Avslutande (Avsl.), avvaktande (Avvakt.) och intervene-
rande (Interv.) yttranden och om konsensus eller konflikt gäller i för-
hållande till domstolarnas domar åren 1998 och 2000. Misshandel. 
Antal. N=59 . 

 1998 2000
 Konsensus Konflikt Konsensus Konflikt 
Avsl. 7 2 8 0 
Avvakt. 1 0 4 0 
Interv. 16 0 20 1 

Totalt  24 2 32 1 
 

Tabell 10.2 visar att det ofta föreligger konsensus och endast tre fall av 
konflikt. Det är alltså påfallande ofta som det råder konsensus mellan 
två myndigheter med så olika utgångspunkter, men detta kan som sagt 
också bero på att socialtjänsten anpassat sig efter straffrättens synsätt. I 
tabell 10.3 nedan sammanfattas domstolarnas påföljder i förhållande till 
socialtjänstens yttranden, i samtliga fall där det finns ett yttrande och 
oavsett om domstolen har hänvisat till yttrandet eller inte.  
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Tabell55 10.3. Domstolens påföljd i förhållande till avslutande (Avsl.), 
avvaktande (Avvakt.) och intervenerande (Interv.) yttranden åren 1998 
och 2000. Antal. N= 70.  

 1998 2000  
Avsl. Avvakt Interv. Avsl. Avvakt. Interv. 

Böter 13 1 0 6 6 1 
Vård 2 0 16 0 0 20 
Villk. dom 1 1 0 2 0 0 
Skyddstill. 0 0 0 0 0 1 
Antal  16 2 16 8 6 22 

 

Tabell 10.3 visar tydligt att när domstolen dömer till böter eller villkorlig 
dom har socialtjänsten vanligen, men inte alltid, avslutat yttrandet utan 
åtgärd. Detta sker i linje med den logik som uttrycks i yttrandet och den 
unge bedömts saknas behov av stöd och hjälp. Domstolen dömer i regel 
till böter även när socialtjänstens yttrande är avvaktande. När domstolen 
överlämnar den unge till vård sker detta i regel i förhållande till att 
socialtjänsten intervenerar. I två fall år 1998 har emellertid domstolen 
överlämnat den unge till vård inom socialtjänsten trots att socialtjänsten 
avslutar yttrandet utan åtgärd och uttryckt att den unge inte skall 
överlämnas till vård. Skyddstillsyn valdes i ett fall år 2000, på grund av 
yttrandets vaghet. Domstolen kunde inte bedöma socialtjänstens 
insatser tillfredsställande. I det fallet var dock inte yttrandet mindre 
specificerat än i andra fall där ett överlämnande skett. I ett fall år 2000 
dömde domstolen till dagsböter trots att socialtjänsten enligt yttrandet 
intervenerade. Domstolen har i det fallet inte kommenterat yttrandet.  

Sammantaget kan sägas att trots de skärpta förutsättningarna för ett 
överlämnande till vård har socialtjänstens yttrande ett betydande in-
flytande på domstolens val av påföljd vid brottet misshandel, oavsett 
vilka motiv socialtjänsten använder. Jag skall nu visa hur det ser ut i de 
grova misshandelsfallen och börjar med konsensusförhållande med 
utgångspunkt från barnet.  
 

                                                     
SS

  Tabellen är av utrymmesskäl placerad på det sätt som förekommer. 
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Socialtjänstens yttrandes betydelse  
för domstolens val av påföljd  

– grov misshandel 

Konsensus med barnet i fokus  

Även i de grova misshandelsfallen kan konsensus råda när socialtjänsten 
avslutar /ttran4et utan >t,Dr4er och beskriver pojkens sociala situation som 
stabil. Det ser likadant ut både år 1998 och år 2000 (fall nr. 100/98, 
101/98, 109/00). Jag skall ge exempel på detta och i yttrandet som här 
följer från år 2000, utgår socialtjänsten från en behovsgrundad logik. I 
detta fall gäller yttrandet en 17-årig pojke med angiven invandrarbak-
grund, och han lever enligt yttrandet under ordnade sociala förhållan-
den, sköter skolan och presterar bra resultat och har gott stöd av sin 
familj. Föräldrarna anser inte att det finns behov av stöd från social-
tjänsten. Socialtjänstens skriver så här: 

”/./ med hänsyn till den uppföljning och åtgärder som vidtagits 
av skolan tillsammans med det stöd N kan få av sin familj, anser 
socialtjänsten att det inte föreligger någon risk för en ogynnsam 
utveckling /…/ (fall nr. 109/00).” 

Socialtjänsten lyfter fram och beskriver och bedömer att pojken har 
tillräckligt stöd av sin familj. Med anledning av bedömningen att ingen 
risk för ogynnsam utveckling föreligger, anses inte pojken vara i behov 
av socialtjänstens insatser.  

Domstolen bedömer yttrandet på följande sätt: 

”Socialtjänsten har i yttrande uttalat att förutsDttnin,ar inte föreli,,er 
för ett överlDmnan4e för vård inom socialtjänsten. Arten och 
straffvärdet av brottsligheten är sådana att det endast är med stor 
tvekan tin,srDtten stannat för att >4öma g en villkorli, 4om i förening 
med böter (fall nr. 109/00, mina kursiv.).” 

Domstolen följer socialtjänstens behovslogik som grundas i att pojken 
lever under ordnade förhållanden. Socialtjänstens positiva beskrivning 
av den unge bidrar till att domstolen väljer villkorlig dom, som inte 
innebär kontroll och övervakning.  

Konsensus förekommer även när socialtjänsten intervenerar både år 
1998 och år 2000. Det är dock mest vanligt att konsensus föreligger år 
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1998. Jag skall ge två exempel när det föreligger konsensus. Det första 
yttrandet rör en 17-årig pojke med sannolik invandrarbakgrund (det 
framgår inte om pojken, som har ett utländskt namn, har invandrar-
bakgrund) som varit aktuell inom socialtjänsten sedan lång tid. Han är 
sedan tidigare känd för socialtjänsten genom polisanmälningar och an-
mälningar från skolan och tillhör gruppen med sociala problem som 
oroliga hemförhållanden, konflikter med föräldrarna, kriminalitet och 
skolproblem. Situationen har under den tid socialtjänsten haft kontakt 
med honom förbättras och socialtjänsten utgår i yttrandet från en 
behovsgrundad logik. Han är nu misstänkt för grov misshandel, 
sexuellt ofredande och medhjälp till hot mot tjänsteman. Socialtjänsten 
skriver så här i sin bedömning:  

”De nu aktuella brotten som N är misstänkt för visar att han 
behöver fortsatt mycket stö4. Efter häktning och jourfamiljehems-
placering är det nu viktigt att N får delta i behandlingsprogram 
för att f> kunska8 om vilka konsekvenser kriminalitet och drog-
användande får. Man behöver särskilt fokusera på att han tidigare 
varit delaktig i misshan4el. /./ N skall genomgå socialtjänstens 
öppenvårdsprojekt tre dagar i veckan samt gå två dagar i veckan i 
skolan” (citat ur yttrande i fall 83/98, mina kursiv.).  

Av yttrandet framgår att det är den unges behov som står i fokus även 
om brottsligheten särskilt skall uppmärksammas. Han bedöms behöva 
fortsatt stöd och kunskaper om vilka konsekvenser kriminalitet får.  

Domstolen följer socialtjänstens linje och skriver så här: 

”N bör såsom socialnämnden föreslagit överlämnas för social-
tjänstvård. På grund av straffvärdet av den grova misshandel N 
låtit sig komma till last skall han härjämte ådömas böter.” (citat 
ur dom i fall 83/98).  

Domstolen följer helt socialtjänstens behovsgrundade logik, men kom-
pletterar påföljden på grund av brottslighetens allvar med dagsböter.  

Ett annat yttrande rör en 16-årig pojke med beskriven invandrar-
bakgrund. Föräldrarna kommer från Sverige och ett land i Sydamerika. 
Han misstänks för grov misshandel. Han är sedan länge känd av social-
tjänsten genom polisanmälningar. Han tillhör gruppen som sägs ha 
omfattande sociala problem i form av missbruk och kriminalitet. Han 
är omhändertagen enligt LVU och placerad i ett u 12 hem. Social-
tjänsten skriver så här: 
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”Handläggarna bedömer att NN är i behov av adekvat behand-
ling. /./ Planeringen /./ består i en placering /./ med anledning 
av  N: s drogmissbruk samt hans kriminalitet. Behandlingstiden 
är i snitt ett år. /./ Omprövning av LVU - vården kommer att 
ske var sjätte månad och N kommer att vårdas enl. LVU så länge 
stadsdelsförvaltningen bedömer att N är i behov av sådan vård.” 
(citat ur yttrande i fall 91/00). 

Av yttrandet framgår att socialtjänsten bygger insatserna på en behovs-
grundad logik. Med anledning av pojkens drogmissbruk samt kriminali-
tet skall vård ske enligt LVU med placering på ett u 12 hem. Social-
tjänsten har uttryckt att vården kommer att bestå, så länge vårdbehovet 
kvarstår. Det innebär att vårdtiden också kan bli kortare, om vård-
behovet förändras under vården. 

Domstolen hänvisar först till att den unge vid tre tillfällen dömts för 
brottslighet och överlämnats till vård inom socialtjänsten för brott som 
misshandel i två fall, rån, försök till utpressning sam stöld och våldsamt 
motstånd. Domstolen hänvisar därefter till socialtjänstens yttrande:  

”NN skall vara placerad på yu 12 hem, min ändr.z under en 
utredningstid. Under denna tid skall man leta efter ett sk. u 12 
hem eller kvalificerat hem för vård och boende för en långvarig 
placering av NN. /../ På grund av det höga straffvärdet hade 
normalt fängelse valts som påföljd för en vuxen. /./ Emellertid 
var NN endast 16 år gammal. Av yttrande från stadsdelsförvalt-
ningen har framkommit att NN /./ är föremål för vård enligt 
LVU. Den beslutade v>r4en kommer av allt att döma 8>,> un4er en 
lDn,re ti4. Övervägande skäl talar för att denna vård skall få 
fortgå.” (citat ur dom i fall 91/00, mina kursiv.).  

Av domen framgår att domstolen accepterat socialtjänstens föreslagna 
vård. För domstolen framstår den planerade vårdtiden vara viktig. 
Domstolen tolkar att socialtjänstens planerade vård kommer att inne-
bära vård enligt LVU under en längre tid, vilket enligt domstolen talar 
för att vården den skall få fortsätta. Domstolen följer presumtionen om 
att den unge skall överlämnas för vård, och här tycks detta vara möjligt 
med anledning av att socialtjänstens vård och planerade vårdtid fram-
står som tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde.  



Ea8itel FQ 

 234

Konflikt mellan behovs-  
och brottsorienterade logiker  

Det kan också förkomma konflikt när socialtjänsten avslutar /ttran4et utan 
>t,Dr4er eller när /ttran4et Dr avvaktan4eG Detta sker i huvudsak år 2000. Jag 
skall illustrera med ett yttrande i vilket socialtjänsten har beskrivit en 16-
årig pojke med beskriven invandrarbakgrund, som beskrivs leva under 
ordnade sociala förhållanden och som enligt yttrandet inte har några 
sociala problem. Socialtjänsten utgår från en behovsorienterad logik. Av 
yttrandet, som tillhör Hamid och som analyserades i kapitel 8, framgår 
att han är känd sedan tidigare av socialtjänsten. Han är tillsammans 
med fyra andra pojkar (fall 85/00, 86/00, 107/00, 108/00) misstänkt för 
grov misshandel. Fyra av pojkarna döms till skyddstillsyn på samma 
grunder som refereras här. Som visades i kapitel 8 är det pojkens behov 
som i huvudsak står i fokus och som motiverar socialtjänstens beslut att 
avsluta yttrandet utan åtgärd. Socialtjänsten skriver så här: 

”Bedömning: Det är stadsdelsnämndens bedömning att insats ej 
anses behövlig då N får det stöd han behöver av sin familj och då 
oro ej finns för N: s situation.” (citat ur yttrande i fall 106/00).  

Av yttrandet framgår att socialtjänsten utgår från en behovsgrundad 
logik. Familjen anses tillräckligt för att tillgodose hans behov av stöd och 
det finns inte någon oro för hans sociala situation i övrigt. Domstolen 
utgår från en kontroll- och brottsorienterad logik och skriver så här:  

”Av yttranden från respektive socialförvaltning framgår att samt-
liga pojkar lever under hyggliga sociala förhållanden med ord-
nade skol- och andra förhållanden. Samtliga förefaller ha en god 
förankring i sina respektive familjer och nätverk. Tingsrätten 
konstaterar att den brottslighet, som pojkarna övertygats om är 
mycket allvarlig. Oaktat samtliga synes leva under ordnade so-
ciala förhållanden anser tingsrätten likväl att samtliga har behov 
av det stöd och den uppföljning av det sociala beteendet, som en 
skyddstillsynspåföljd innebär. /./ skyddstillsynen med hänsyn 
till brottslighetens art bör skärpas genom att förenas med böter 
/./.” (citat ur dom i fall 106/00).  

Domstolen har beaktat att den unge lever under ordnade sociala för-
hållande. Både socialtjänsten och domstolen tycks ha kommit till 
samma bedömning, nämligen att vårdbehov saknas. I så fall finns inte 
förutsättningar för ett överlämnande. Domstolen tycks inte kunna 
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acceptera en sådan påföljd av skäl som inte anges, men det är uppenbart 
att domstolen väljer påföljd på grund av brottslighetens allvar. Man kan 
tolka det som att domstolen på detta sätt modifierar förutsättningarna 
för att döma till skyddstillsyn. I detta och flera andra fall 86/00, 107/00, 
108/00 hade den logiska påföljden varit villkorlig dom, eftersom om-
ständigheterna var likartade de som beskrevs i fall 109/00 ovan när 
domstolen istället dömde till villkorlig dom och böter. 

Även när socialtjänsten intervenerar kan det föreligga konflikt mellan 
socialtjänstens förslag och domstolens val av påföljd, vilket här skall 
illustreras med ett fall från år 2000. Yttrandet rör en 17-årig invandrar-
pojke från mellanöstern. Han är misstänkt för grov misshandel, olaga 
hot, grov stöld och övergrepp i rättssak. Han är känd av socialtjänsten 
genom polisanmälningar. Han har tidigare begått brott och tillhör 
gruppen med skolproblem, och saknar ordnad sysselsättning. Social-
tjänsten har i sin planering föreslagit att pojken skall placeras i ett så 
kallat mellanvårdsprojekt. Socialtjänstens yttrande bygger i huvudsak 
på en behovsgrundad logik och skriver så här i bedömningen:  

”Bedömning: N är en 17-årig pojke som det finns stor oro kring. 
Han har blivit polisanmäld vid flera tillfällen. N är själv bekym-
rad över det rykte han fått och han önskar ordnad skolgång. För-
äldrarna uttrycker oro för att sonen är sysslolös. De tror dock 
att han kommer fungera bra om han får ordnad sysselsättning 
och familjen är positiv till ovanstående planering. Handläggaren 
känner oro för N: s framtida utveckling och har därför föreslagit 
placering i ett mellanvårdsprojekt som lämplig insats för att före-
bygga kriminalitet och asocialt beteende. Lagen med vård av 
unga är inte tillämplig i dagsläget.” (citat ur yttrande i fall 89/00).  

Av yttrandets behovsgrundade logik framgår att insatserna skall inrik-
tas på det som beskrivs vara pojkens behov. Både pojken och hans 
föräldrar är positiva till socialtjänstens insatser. I detta fall finns ett ut-
talat vårdbehov och en positiv inställning från både den unge och hans 
familj till den föreslagna vården. Av domen framgår att pojken tidigare 
är dömd till dagsböter för häleri. Nu är han åtalad för grov misshandel, 
olaga hot, grov stöld samt övergrepp i rättssak. Domstolen hänvisar till 
socialtjänstens yttrande och skriver så här:  

”Av yttrande från stadsdelsnämnden framgår att N lever under 
för närvarande mindre goda sociala förhållanden. /…/ N har 
möjlighet att bli  antagen till den undervisning som yett angivet 
mellanvårdsprojekt, min ändr.z förmedlar i sitt projekt. Den 
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brottsli,het som N övertygats om i målet är utomor4entli,t allvarli,. 
Framförallt den grova misshandel och de därav föranledda över-
greppen i rättssak är till sin art så allvarliga brott att annan påföljd 
än fDn,else vore utesluten, om N hade varit vuxen. Nu var han enL
4ast FP >r gammal. /…/ Tingsrätten finner sammanfattningsvis 
beträffande N, med hänsyn till det 8>ta,li,a övervaknin,sbehov som 
har 4okumenterats, och med hänsyn till hans ålder att han bör dö-
mas till skyddstillsyn.” (citat ur dom i fall 89/00).  

Domstolen använder sig av en logik grundad på brottslighetens straff-
värde och brottets art, som i detta fall tycks innebära att social-tjänstens 
insatser inte bedöms som tillräckligt ingripande. Det framgår dock inte 
av domen hur domstolen faktiskt har värderat socialtjänstens insats. 
Den grundläggande presumtionen om att unga i första hand skall över-
lämnas till vård frångås, även när det finns grund för detta. Domstolen 
har beaktat den unges, i yttrandet dokumenterade, bristfälliga sociala 
situation och tar detta som intäkt för att döma till skyddstillsyn. Dom-
stolen har samtidigt särbehandlat den unge på så sätt att en frihets-
berövande påföljd inte valts.  

Konsensus med brottet i fokus  

Det finns fall där det föreligger konsensus mellan socialtjänstens ytt-
rande och domstolens dom både när yttrandet är avvaktande (94/00) 
och när det är intervenerande (95/00). I detta fall, som även analysera-
des i kapitel 8 (Rickard), rör yttrandet en 17-årig svensk pojke som är 
känd för socialtjänsten sedan tidigare. Han misstänks för grov miss-
handel. Yttrandet har klassificerats som avvaktan4e eftersom social-
tjänsten inte direkt anför ett överlämnande utan har överlämnat åt 
domstolen att avgöra detta. Han har haft insatser ett flertal år men har 
de senaste åren inte varit i kontakt med socialtjänsten. Han sägs också 
leva under socialt ordnade förhållanden, har ett arbete och varken han 
själv eller hans mamma anser att han behöver vård inom socialtjänsten. 
Socialtjänsten, som i beslutet föreslår insatserna påverkansprogram 
samt ungdomstjänst, skriver så här i bedömningen:  

”Bedömning Utredaren anser inte av det som framkommit i 
utredningen att N har ett v>r4behov. Utredaren anser att brottet som 
N misstänks för Dr allvarli,t. Om domstol finner att N är i behov 
av insatser anser utredaren att det bäst kan tillgodoses inom 
socialtjänsten.” (citat ur yttrande i fall 94/00). 
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Av yttrandet framgår tydligt att socialtjänsten utgår från en brotts-
orienterad logik. Han bedöms sakna vårdbehov.  

Domstolen skriver så här i domskälen: 

”N har av stadsdelsförvaltningen inte be4ömts vara i behov av insatser 
från socialtjänstens sida. Med hänsyn till det allvarli,a brott han be-
funnits skyldig till bör han dock enligt tingsrättens mening, 
inom socialtjänsten genomgå påverkansprogram samt även er-
hålla föreskrift om ungdomstjänst.” (citat ur dom i fall 94/00).  

Av domen framgår tydligt att domstolen har beaktat socialtjänstens ytt-
rande och att den unge saknar vårdbehov. Den brottsorienterade logiken 
som socialtjänsten utgår från accepteras av domstolen, som överlämnar 
honom till vård inom socialtjänsten. Socialtjänsten och domstolen 
skapar på detta sätt en gemensam logik, som innebär att överlämnandet 
sker trots att förutsättningarna för detta uppenbarligen saknas. I detta 
fall, har domstolen använt en helt annan logik än i det föregående fallet 
(fall 89/00) där socialtjänstens föreslagna vård faktiskt hade grund. Man 
kan konstatera att i jämförelse med ett av misshandelsfallen i början, 
fall 28/00, där omständigheterna är likartade och där domstolen inte 
överlämnade till vård baserat på socialtjänstens bedömning att 
vårdbehov saknades, har domstolen i fall 94/00 valt ett överlämnande.  

Konflikt med brottet i fokus 

Det finns fler grova misshandelsfall där det föreligger konflikt mellan 
socialtjänstens interveneran4e yttrande och domstolens dom, även om 
socialtjänsten utgår från en brottsorienterad logik. År 1998 förelåg kon-
flikt i två fall och i dessa fall avsåg socialtjänsten att ha endast en 
uppföljning med den unge.  År 2000 föreligger konflikt i 4 fall i denna 
grupp och i samtliga fall har socialtjänsten avsett att intervenera med 
insatser. När det föreligger konflikt tycks det inte ha någon betydelse 
för domstolen hur pass ingripande insatser socialtjänsten föreslår eller 
om socialtjänsten utgår från en behovs- eller brottsorienterad logik. 
Domstolen utgår i huvudsak i dessa fall från en logik baserad på straff-
värdet. Denna typ av straffvärdesgrundade logik ligger till grund för 
samtliga domar till LSU, både när socialtjänsten avser att intervenera 
med stöd av SoL (fall 96/00) och när socialtjänsten avser att om-
händerta den unge med stöd av LVU (fall 87/00, 88/00, 93/00).  
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Jag skall illustrera detta med ett exempel från år 2000. I detta fall rör 
socialtjänstens yttrande en 15-årig pojke med beskriven invandrarbak-
grund, som beskrivs vara känd sedan tidigare av socialtjänsten genom 
polisanmälningar. Han beskrivs i yttrandet ha sociala problem, skol-
problem och familjeproblem. Hans ena förälder är, enligt yttrandet, 
förståndshandikappad och det sägs föreligga stora konflikter mellan både 
föräldrarna och pojkens släktingar på föräldrarnas olika sidor. Han har 
till stor del vuxit upp hos släktingar. Socialtjänsten skriver så här: 

”Socialtjänsten ser situationen som mycket allvarlig. N har redan 
i låg ålder utvecklat en kriminell i4entitet där brottets art är av 
mycket allvarlig karaktär (sic.). N har trots upprepade försök 
och motivering från moderns/släktens och socialtjänstens sida 
inte kunnat bryta sin kriminella bana. Med tanke på N: s ne-
kande av brotten och avsaknad av ånger bedömer socialtjänsten 
att endast vård enligt LVU på u 12 hem kan komma ifråga i dags-
läget. Socialtjänsten anser att N bör lämnas över till social-
tjänsten för att föranstalta den vård som N behöver. Om 
erforderliga beslut tas kommer N att beredas vård i form av en 
åtta veckors utredning ypå ett angivet u12 hem, min ändr.z. 
Vilken kommer att ligga till grund för den fortsatta vården i 
socialtjänstens regi.” (citat ur yttrande i fall 88/00).  

Socialtjänsten karaktäriserar pojken genom begreppet ”kriminell identi-
tet”. Vad detta innebär framgår inte. Det är en helt och hållet brotts-
orienterad logik och i bedömningen saknas både en beskrivning och en 
bedömning av pojkens vårdbehov. I detta yttrande är fokus helt och 
hållet inriktat på pojkens brottslighet och det är klart uttalat att hans 
nekande till brotten och brist på ånger medför att endast vård på en 
sluten institution kan motiveras. Det finns dock en viss osäkerhet i om 
vården kan bli av, vilket framgår av formuleringen ”om erforderliga 
beslut tas”. Av yttrandet framgår att vården skall genomföras på u 12 
hem under åtminstone åtta veckor. Enligt LVU kan han vara omhänder-
tagen så länge vårdbehovet kvarstår, dock längst tills han fyller 21 år. 

Av domen framgår att domstolen hänvisar till att pojken är dömd 
två gånger tidigare för bland annat grov misshandel, övergrepp i rätts-
sak samt vissa trafikbrott. Båda gångerna har han överlämnats till vård 
inom socialtjänsten som påföljd för brottsligheten. Han har varit häk-
tad för de brott han nu åtalas för, som består av misshandel, grov miss-
handel, skadegörelse samt övergrepp i rättssak. Domstolen har 
uttryckligen beaktat socialtjänstens yttrande och hänvisar till detta. När 
det gäller valet av påföljd skriver domstolen så här: 
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”NN har i målet övertygats om allvarlig våldsbrottslighet. Han 
har vidare återfallit i brottslighet av samma art som han helt nyli-
gen dömts för. Med beaktande härav finner tingsrätten att det 
trots N: s ungdom bör vDl<as en mer in,ri8an4e 8>föl<4 Dn 4en som socialL
t<Dnsten föresla,it. Tingsrätten dömer till sluten ungdomsvård i sex 
månader som en lämplig påföljd för N.” (citat ur domen i fall 
88/00).  

Domstolen utgår från brottets straffvärde, art och den unges tidigare 
brottslighet. Presumtionen om att unga i första hans skall ges vård 
inom socialtjänsten underordnas en logik baserad på straffvärdet. So-
cial-tjänstens föreslagna insats anses inte vara tillräckligt ingripande. 
Det är oklart på vilka grunder domstolen kommer fram till denna be-
dömning eftersom socialtjänstens föreslagna vård i praktiken innebär 
samma vård som den domstolen valt. Enligt förarbetena fanns ut-
rymme för ett överlämnande i detta fall (jmf prop. 1997/98:96, s. 148). I 
detta fall har domstolen använt en helt annan logik jämfört med fall 
91/00 ovan, där ett överlämnande till vård valdes i linje med social-
tjänstens förslag. Båda pojkarna är lika brottsbelastade och brottslighe-
tens allvar är i princip densamma. Båda pojkarna är tidigare dömda för 
allvarliga brott. Pojken i fall 91/00 är något äldre, 16 år, vid brottet och 
mer belastad av grövre brott än i fallet 88/00, där pojken var 15 år vid 
brottet. Det finns såldes inga uppenbara juridiska omständigheter som 
motiverar skillnaderna i de valda påföljderna. Detta innebär inte att 
domen måste vara klandervärd utifrån straffvärdet, men att dom-
stolarna dömer olika när omständligheterna tycks vara likartade. En 
förklaring till skillnaden mellan dessa fall, kan möjligen hänföras till att 
socialtjänsten i fall 91/00 beskrivit den unge i 8ositiva or4ala,, medan be-
skrivningen i fall 88/00 är ,enom,>en4e ne,ativ. 

Sammanfattning – grov misshandel 

I de grova misshandelsfallen har vi sett att det sker tydliga förändringar 
mellan år 1998 och 2000 i hur domstolen värderar socialtjänstens 
yttranden. Jag skall i tabell 10.4 sammanfatta i vilken omfattning det 
råder konsensus eller konflikt mellan socialtjänstens yttrande och dom-
stolens dom.  I ett avvaktande fall år 2000 är yttrandet inte kommenterat.  



Ea8itel FQ 

 240

Tabell 10.4. Socialtjänstens Avslutande (Avsl.), Avvaktande (Avvakt.) 
och Intervenerande (Interv.) yttranden och konsensus eller konflikt 
med domstolarnas domar avseende grov misshandel åren 1998 och 
2000. N=32  

 1998 2000  
 Konsensus Konflikt Konsensus Konflikt 

Avsl. 3 0 1 2 
Avvakt. 4 2 1 3 
Interv.  7 0 3 6 

Antal 14 2 5 11 

 
Tabell 10.4 visar att år 1998 föreligger konsensus i nästan samtliga 
grova misshandelsfall. I två fall föreligger konflikt. År 2000 föreligger 
fem fall av konsensus totalt och 11 fall av konflikt. I motsats till miss-
handelsfallen sker således en förskjutning mellan åren från konsensus 
till konflikt. Detta framgår mer tydligt när domstolarna väljer påföljd. I 
tabell 10.5 nedan visas samtliga 33 fall av domstolarnas huvudsakliga 
påföljder i förhållande till vad socialtjänsten ”gör” och hur detta moti-
veras. I ett fall förekommer två påföljder och därför blir det ett större 
antal i tabellen. 

Tabell 10.5. Domstolens påföljd i förhållande till Avslutande (Avsl.), 
Avvaktande (Avvakt.) och Intervenerande (Interv.) yttrande åren 1998 
och 2000. N= 33 yttranden och domar avseende grov misshandel. 

 1998 2000
 Avsl. Avvakt. Interv. Avsl. Avvakt. Interven. 
Böter 1 0 0 0 0 0 
Vård 0 4 7 0 1 3 
Villk. dom 1 0 0 1 0 1 
Skyddstills. 1 2 0 2 4 1 
Fäng/LSU - 156 - 0 0 4 
Antal 3 6 7 3 5 9 
 

Tabell 10.5 visar att böter är en mycket ovanlig påföljd i de grova miss-
handelsfallen. Domstolen överlämnade i huvudsak till vård inom social-
tjänsten år 1998 oavsett om socialtjänstens yttrande var avvaktande 

                                                     
SV

  I detta fall förekommer två påföljder,  skyddstillsyn i kombination med fängelse (fall 99/97). 
Det är därför sex avvaktande yttranden. 
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eller intervenerande och oavsett kvaliteten på informationen i yttran-
det. Villkorlig dom och skyddstillsyn var också ovanliga påföljder år 
1998 och användes i huvudsak när socialtjänsten inte intervenerade. I det 
fall som fängelse utdömts, har den unge varit häktad och fick avräkna 
den tiden från straffet. Fängelsedomen var således ingen ny påföljd. 

Mönstret är omvänt år 2000. Böter används inte alls. Domstolen 
överlämnar den unge till vård inom socialtjänsten i fyra fall, i ett av-
vaktande fall och i tre fall när socialtjänsten intervenerar. I två fall skall 
den unge vårdas enligt SoL och i två fall med stöd av LVU. Domstolen 
dömer sällan till villkorlig dom men det har skett både när social-
tjänsten intervenerar och när socialtjänsten avslutar yttrandet utan åt-
gärder. Skyddstillsyn är den dominerande påföljden år 2000 och den 
förekommer i sju fall. Sluten ungdomsvård används i fyra fall.   

Sammanfattande kommentar  
Sammantaget kan man i misshandelsfallen konstatera att inom ramen 
för socialtjänstens och domstolarnas verksamhetsdomän, råder mycket 
hög grad av konsensus. Däremot föreligger stora skillnader i motiven 
för åtgärder mot barn som begått brott.  

När socialtjänstens motiv utgår från barnets behov och yttrandet av-
slutas utan >t,Dr4er föreligger konsensus. Detsamma kan sägas om yttran-
den som har klassats som avvaktande med anledning av en behovs-
grundad logik. Detta innebär att i de yttranden som beskrivit att den 
unge lever under ordnade sociala förhållanden följer domstolen i regel 
socialtjänstens motiv och dömer till böter.  

I enstaka fall föreligger konfliktG I dessa yttranden hade socialtjänsten 
avslutat yttrandet utan åtgärd på grund av att den unge inte ville ha 
socialtjänstens hjälp. Domstolen överlämnade den unge till vård i båda 
fallen och motiverade påföljden med att den unge un4er rDtte,>n,en sagt sig 
vilja ha socialtjänstens hjälp.  

När socialtjänsten intervenerar med en behovsgrundad logik, före-
ligger också konsensus på så sätt att domstolen överlämnar den unge till 
vård. I dessa fall kan detta ske såväl när det saknas ett tydligt ”pro-
blem”, (till exempel att den unge lever bland många kvinnor och 
flickor), som när den unge har mer utförligt beskrivna sociala problem 
och anses vara i behov av hjälp.  

När socialtjänsten har brottet i fokus och intervenerar med en brotts-
orienterad logik och föreslår att den unge skall ta sitt straff inom 
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socialtjänsten, föreligger också konsensus. Domstolen överlämnar i dessa 
fall till vård nästan genomgående. Det föreligger konflikt i enstaka fall. 
Domstolen anser då att socialtjänstens insatser inte tillräckligt klart 
framgår av yttrandet. De föreslagna insatserna var inte mindre speci-
ficerade än i andra fall, där domstolen överlämnat den unge till vård.  

Man kan konstatera att om socialtjänsten avslutar yttrandet utan 
förslag till åtgärder, dömer domstolen i regel till böter. gDr socialt<Dnsten 
intervenerarC oavsett om detta sker med motiv utifrån en brottsorienterad 
eller behovsorienterad logik och oavsett om det finns ett klart angivet 
problem eller inte och oavsett om yttrandet uppfyller de rättsliga kra-
ven, så finner 4omstolen i re,el att ett överlDmnan4e Dr lDm8li,t.  

Resultaten i de grova misshandelsfallen är motstridiga och det finns 
en tydlig skillnad mellan år 1998 och 2000. År 1998 föreligger i hög 
grad konsensus och år 2000 gäller istället konflikt i högre grad.  

Eonsensus kan föreligga när socialtjänsten använder motiv som utgår 
från barnets behov i fokus och avslutar yttrandet utan åtgärd. Socialtjänsten 
har i dessa fall bedömt att den unge får tillräckligt stöd av sina för-
äldrar. Domstolen dömer i sådana fall till böter eller villkorlig dom.  

Det föreligger också konsensus när socialtjänsten intervenerar. Dom-
stolen följer den behovsgrundade logiken och överlämnar den unge.  

Det kan även föreligga konflikt mellan socialtjänstens behovsorientera4e 
logik och domstolens brottsorientera4e logik. I dessa fall har socialtjänsten 
bedömt att den unge får tillräckligt stöd av sina föräldrar och det saknas 
behov av insatser. Domstolen, som utgår från en brottsorienterad logik, 
dömer i sådana fall till skyddstillsyn. I dessa fall går det inte att avgöra 
varför den unge fått skyddstillsyn och inte påföljden villkorlig dom 
som använts i andra likartade fall.  

När socialtjänsten har brottet i fokus föreligger också konsensus. Social-
tjänsten som utgår från en brottsorienterad logik frångår sin själv-
ständiga roll och ger domstolen möjlighet att överlämna den unge till 
en vård som innebär ungdomstjänst och påverkansprogram. Domstolen 
överlämnar den unge till vård. Både socialtjänsten och domstolen har 
bedömt att det saknas ett vårdbehov och samverkar utifrån en logik som 
möjliggör överlämnandet trots att de rättsliga förutsättningarna saknas.  

Det föreligger också konflikt när socialtjänsten har brottet i fokus och 
intervenerar. I dessa fall har det ingen betydelse om socialtjänsten inter-
venerar med stöd av SoL eller LVU. Trots att socialtjänsten skall göra 
en placering av den unge på u 12 hem, bedömer inte domstolen att 
interventionen framstår som tillräckligt ingripande. Den vård som  
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socialtjänsten föreslagit är dock densamma, som den domstolen dömer 
till, nämligen sluten ungdomsvård.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de motstridiga intressen 
som lagen ger uttryck för, tolkas på olika sätt av domstolarna 
(Friedland och Alford 1991 Garland 1991, King och Piper 1995). I en 
central mening tycks det övergripande målet om samverkan mot barns 
brott, liksom den grundläggande presumtionen om att unga i första 
hand skall överlämnas till vård (prop. 1997/98:96) vara grunden för 
konsensus mellan socialtjänsten och domstolarna. Socialtjänsten tycks 
på det sättet ha en central betydelse för domstolarnas val av påföljd, 
framförallt i misshandelsfallen både år 1998 och år 2000. Det gäller 
också nästan genomgående i de grova misshandelsfallen år 1998 men i 
mindre omfattning år 2000. År 2000 tycks det inte spela någon roll hur 
”hårt” socialtjänsten intervenerar i de grova misshandelsfallen och att 
de rättsliga förutsättningarna för ett överlämnande faktiskt är upp-
fyllda. Här tycks lagens motstridiga intressen tolkas på ett mer straff-
orienterat sätt, med en starkare betoning på brottets straffvärde. Detta 
gäller främst de grova misshandelsfallen men även i enstaka fall i miss-
handelsfallen år 2000. 

Domstolen har makt att besluta oberoende av vad socialtjänsten ytt-
rar sig om. Det kan konstateras att vare sig socialtjänsten eller dom-
stolarna följer principen om likabehandling på ett konsekvent sätt (RF 
1 kap. 9u). På vilket sätt olika påföljder bestäms för pojkar som begått 
brott blir mycket svårt att förutse. Fall där omständigheterna ser ut att 
vara likartade leder till olika påföljder.  
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KAPITEL 11  
SUMMERING AV RESULTAT, 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH 
NÅGRA SLUTSATSER 

 
Barn som begått brott skall inte straffas på samma sätt som vuxna i 
Sverige, utan i första hand överlämnas till socialtjänsten för vård. En 
viktig förutsättning för ett sådant överlämnande är att socialtjänsten 
har lämnat ett yttrande till åklagaren innan åtal väcks (11 u LUL). Om 
åtal väcks syftar yttrandet till att ge domstolen bättre underlag för be-
dömningen av eventuella påföljder (prop. 1997/98:96). Syftet med 
denna avhandling har varit att undersöka, beskriva och analysera 
betydelsen av socialtjänstens yttrande i straffprocessen, när pojkar 
mellan 15-17 år misstänks och döms för misshandelsbrott. Utgångs-
punkterna var två centrala rättsliga reformer. För det första att SoL 
kompletterats med ett barnperspektiv (prop. 1996/97:124) och för det 
andra införandet brottets straffvärde tillsammans med principerna om 
proportionalitet, konsekvens, förutsebarhet och ekvivalens i brotts-
balken, vid beslut om påföljder mot barns brott (prop. 1997/98:96). 
Barnperspektivet innebär att respektera barnets fulla människovärde 
och integritet. Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig i en be-
dömning om vad som är bäst just för det barnet. Olika förslag till lös-
ningar måste analyseras och vägas mot varandra i en beslutssituation 
(prop. 1996/97:124). Reformen med fokus på straffvärdet avsåg, enligt 
lagstiftaren, att göra påföljdssystemet för unga mer förutsebart och likt 
det som gäller för vuxna.  En viktig del i den reformen var att social-
tjänstens roll skulle tydliggöras och så till vida skärptes kraven på 
yttrandets innehåll (prop. 1997/98:96.). Genom att utgå från en brotts-
kategori, misshandelsbrott, har jag undersökt hur likvärdiga brott 
hanteras av socialtjänsten respektive domstolarna, utifrån den centrala 
rättsprincipen om likabehandling. Inom socialtjänsten förväntas 
bedömningen utgå från den unges sociala situation och behovG Inom 
rättsväsendet, domstolarna, förväntas bedömningen utgå från brottets 
straffvDr4e. Jag har empiriskt visat ett det är fråga om brott med en 
mycket stor spännvidd. Efter hand visade det sig att socialtjänstens 
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yttrande berör påföljdssystemet på ett mycket vitalt sätt. Min 
avhandling handlar om vem som egentligen ansvarar för beslut om vård 
och straff och på vilka grunder det sker (jmf Dahl 1973, Svensson 2000).  

Studien har avgränsats till Stockholms län, vilket är vad jag här uttalar 
mig om. Utöver studiet av lagar och förarbeten, har jag empiriskt stude-
rat offentlig och individuell lagföringsstatistik från BRÅ, samt 103 social-
tjänstyttranden och lika många domar i samma brottmål. Jag har med 
olika metodansatser försökt att arbeta mig igenom ett mycket komplext 
material. Framförallt har socialtjänstens yttranden varit mycket svåra 
att beskriva, kategorisera och analysera. Materialet är dessutom 
heterogent och har krävt ett mycket omfattande sorteringsarbete.  

Det är nu dags att summera avhandlingens huvudsakliga resultat och 
därefter diskutera hur dessa kan tolkas i ett vidare sammanhang för att 
till sist avsluta kapitlet med några reflexioner. 

Avhandlingens centrala resultat 
(i) Ett anmärkningsvärt resultat som avhandlingen frambringat är att 
påföljdssystemet överlag verkar vara oförutsebart och orDttvist. Resultaten 
visar på att socialtjänstens yttranden har en mycket stor betydelse för 
domstolarnas val av påföljd och att dessa yttranden inte är konsistenta. 
Den viktiga rättsliga principen om att lika fall behandlas lika, följs inte 
konsekvent av vare sig socialtjänsten eller domstolarna.  

De empiriska huvudresultaten från studiet av socialt<Dnstens /ttran4en 
(kapitel 7 och 8) kan summeras på följande sätt: 

 
(ii) Resultaten tyder på en omfattande osäkerhet inom socialtjänsten 
om vad yttrandet skall omfatta, vad som anses relevant för en bedöm-
ning av barnets situation, om och hur något skall göras. Resultaten 
stöds av tidigare socialvetenskaplig och juridisk forskning (Bramstång 
1964, Claezon 1987, Hollander 1985, Lagerberg och Sundelin 2000, 
Sundell och Egelund 2001). Socialvetenskaplig forskning visar även att 
metodutvecklingen är svag inom socialt arbete i mer generell mening 
(Bergmark och Lundström  2000, Ohlsson och Swärd 1994). 

 
(iii) Socialtjänstens yttranden har ett fokus 8> barnets behov och på brottet. 
Socialtjänstens olika fokus leder i sin tur till tre olika strategier; 1) in,a 
insatser, 2) en avvaktan4e hållning samt 3) socialtjänsten intervenerar. När 
barnets behov står i fokus, kan det variera i mycket stor omfattning vad 
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det innebär. Socialtjänstens förslag till insatser framställs som stö4 och 
omsor,; samt förslag till insatser av mer socialt kontrolleran4e slag. I den mån 
det går att uttala några generella mönster i yttrandena, innebär de att 
när den unge sägs leva under socialt ordnade förhållanden, föreslår 
socialtjänsten i regel ingen insats. När den unge sägs ha någon form av 
socialt problem, intervenerar socialtjänsten i regel med en insats. Men 
detta följs inte konsekvent. Det förekommer att socialtjänsten inte 
intervenerar när den unge beskrivs ha sociala problem och det före-
kommer att socialtjänsten intervenerar när den unge inte sägs ha några 
sociala problem. Detta förekommer både år 1998 och 2000. År 2000 
intervenerar emellertid socialtjänsten oftare med fokus 8> brottet. I dessa 
yttranden kan också tonen i yttrandena beskrivas som hårdare. Yttran-
dena framstår också som mer tydliga i sina ställningstaganden – den 
unge skall ta konsekvenserna av sitt brott, ,öra rDtt för si, eller <obba av sitt straff 
inom socialtjänsten. De föreslagna interventionerna gäller oavsett om 
den unge sägs leva under ordnade sociala förhållanden, eller om han 
sägs ha sociala problem. Resultaten stöds delvis av juridisk forskning, 
som visat att de sociala myndigheterna tillämpat lagstiftningen exten-
sivt, utanför sitt avsedda tillämpningsområde (Bramstång 1964).  

 
(iv) Resultaten visar också på att principen om barnets bDsta åren 1998 
och 2000 inte utre4sC beaktats eller re4ovisas i /ttran4ena nDr 4et ,Dller 8o<kar som 
be,>tt brottG Någon tolkning av innebörden i barnets bästa har knappast 
varit en utgångspunkt för socialtjänstens yttrande till åklagaren. Barn-
perspektivet kan tolkas på många sätt, men i majoriteten av yttrandena 
hänvisas inte till några försök att klarlägga barnets perspektiv eller att 
utredaren försökt att sätta sig in i barnets situation.  

 
(v) Evaliteten 8> 4en information som lDmnas i socialt<Dnstens /ttran4en Dr m/cket varieL
ran4e. I motsats till vad andra forskare visat, visar mina resultat att infor-
mationen i socialtjänstens yttranden inte präglas av för många uppgifter 
utan av alltför få relevanta uppgifter (jmf Hollander 1985). Resultaten 
visar också, i likhet med andra forskare, att det finns stora variationer i 
socialtjänstens aktmaterial och att uppgifterna i många avseenden fram-
står som minst sagt osäkra (Claezon 1987, Sundell och Egelund 2001, 
Swärd 1993 se även Falck 2005). Bristen på systematik i yttrandena 
föranleder avsevärda svårigheter att beskriva dem enhetligt. Det är där-
för svårt att tala om socialtjänsten som en enhetlig myndighet. Informa-
tionen i yttrandena är ofta vag eller mycket vag. Omkring hälften av 
pojkarna sägs ha invandrarbakgrund men i många yttranden saknas 
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sådan information. Omkring hälften sägs komma från familjer med 
skilda eller separerade föräldrar. Uppgifter om föräldrarnas socio-
ekonomiska förhållanden saknas i två tredjedelar av yttrandena. 
Informationen om pojkarnas sociala situation och eventuella problem 
tyder på att omkring hälften lever under ordnade sociala förhållanden 
och den andra hälften sägs ha någon sorts sociala problem. Vad som 
anses vara problem är ibland svårt att avgöra. Å ena sidan kan pro-
blemet beskrivas tydligt och utförligt. Å andra sidan kan det vara svårt 
att avgöra vad som är själva problemet. Uppgifter om vem som kom-
mit till tals och på vilket sätt anges i en del yttranden klart och tydligt. 
Men i många yttranden är det oklart om det är den unges egna upp-
gifter som beskrivs eller om han har tolkats av vuxna. Det är också ofta 
oklart om socialtjänsten överhuvudtaget har beaktat vad den unge 
säger. Pojkarna beskrivs omväxlande positivt och negativt. I en del ytt-
randen är beskrivningen ensidigt negativ och i andra positiv. Vidare 
kan nämnas att det i många fall är mycket oklart om den unge och hans 
familj lämnat samtycke eller inte till föreslagna insatser, och om insat-
serna är frivilliga eller inte. I vissa fall förkommer, av oförklarliga skäl, 
olika namn på den som yttrandet avser. Pojkarnas brottslighet beskrivs 
mycket olika eller inte alls. I vissa fall förekommer rykten om den 
unge, som tas för givna av socialtjänsten. När den unge nekar till brott, 
hanteras också det på mycket olika sätt. Å ena sidan tar socialtjänsten 
ställning i skuldfrågan, på grunder som inte redovisas, och uttrycker att 
den unge skyller ifrån sig. Å andra sidan uttrycker socialtjänsten en 
svårighet att uttala sig om den unges brott på grund av att skuldfrågan 
är oklar. När det gäller de insatser som föreslås, kan det konstateras att 
det är mindre vanligt att insatserna specificeras tydligt enligt lagens 
kriterier, men det förekommer att detta sker. År 2000 lämnas vanligen 
en vårdplan, men inte alltid, när socialtjänsten föreslår en insats. Dessa 
vårdplaner kan beskrivas som å ena sidan behovs- och stödinriktade 
och å andra sidan brott- och straffinriktade. Det huvudsakliga före-
slagna insatserna i yttrandena förskjuts mellan åren, från samtal, 
kontaktperson och stöd som vanligaste huvudinsats år 1998, till konse-
kvensprogram och ungdomstjänst år 2000. I de grova misshandelsfallen 
föreslås LVU-insatser oftare år 2000 än år 1998.  

 
Resultaten av samverkan mellan socialtjänsten och domstolarna i 
kapitel 10, kan summeras enligt följande:  
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(vi) Resultaten visar på att det råder stor samstämmighet mellan för-
slagen till insatser i socialtjänstens yttranden och de valda påföljderna i 
domstolarnas domar, misshan4elsfallenC både år 1998 och år 2000. Över-
lämnande till vård utgör den dominerande påföljden i misshandelsfallen 
båda åren. När socialtjänsten inte föreslår någon insats, dömer dom-
stolen i regel till böter. När socialtjänsten föreslår en insats, sker vanli-
gen ett överlämnande. Även när yttrandet inte uppfyller de rättsliga 
kraven på innehållet, sker i regel ett överlämnande till vård enligt 
socialtjänstens förslag. Slutsatsen blir att vad socialtjänsten än ”gör”, 
och hur detta än motiveras, så följer domstolen socialtjänstens förslag i 
misshandelsfallen både år 1998 och år 2000. I enstaka fall råder konflikt 
år 1998 genom att den unge överlämnas till vård emot socialtjänstens 
inrådan. I enstaka fall år 2000 överlämnas inte den unge till vård. Dom-
stolen anser då inte att socialtjänstens yttrande är tillräckligt specifice-
rat. Det var dock inte mindre specificerat än i andra fall, när yttrandet 
ledde till ett överlämnande. 

 
(vii) Resultaten i ,rova misshan4elsfall är motstridiga mellan åren 1998 och 
2000. År 1998 föreligger det i hög omfattning samförst>n4 mellan social-
tjänstens förslag och domstolens val av påföljd. Yttrandet ledde oftast 
till ett överlämnande, i 11  av 16 domar, som år 1998 var den domine-
rande påföljden. År 2000 följs yttrandets förslag i betydligt mindre om-
fattning, och i endast fyra av 17 domar överlämnas den unge till vård. 
Däremot kan socialt<Dnstens beskrivnin, av den unge ha bet/4else för om 4omL
stolen vDl<er en mer in,ri8an4e 8>föl<4 eller inte. Det sker, som framgått ovan, en 
påtaglig förändring i domstolarnas påföljdsval mellan åren. Böter är 
generellt en sällsynt påföljd vid grov misshandel. År 2000 kan 
förhållandet mellan socialtjänstens yttrande och domstolens dom 
karaktäriseras som ett konfliktförh>llan4e. Skyddstillsyn dominerar som 
påföljd år 2000. Sluten ungdomsvård används dessutom lika ofta som 
ett överlämnande till vård. Slutsatsen i de grova misshandelsfallen är att 
domstolen följer förslagen i socialtjänstens yttrande i princip genom-
gående år 1998. Men år 2000 följs förslagen i yttrandet mer sällan. Det 
tycks dock inte spela någon roll i dessa sistnämnda fall hur ”hårt” 
socialtjänsten intervenerar. Domstolen anser i dessa fall att social-
tjänstens föreslagna insatser inte är tillräckligt ingripande med hänsyn 
till brottets straffvärde. Mina resultat stöds också av annan forskning, 
när det gäller andra brott än dem som här har studerats, nämligen att 
domstolarna i hög omfattning överlämnar unga som begått brott till 
vård inom socialtjänsten (BRÅ 2000, 2002 c, 2005, Svensson 2000). 
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(viii) Resultaten visar att när den unge döms för grov misshandel år 
2000 går det inte att förutse vem som kommer att överlämnas till vård 
och vem som kommer att dömas till villkorlig dom eller till andra, mer 
ingripande påföljder, som skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård. Även 
när både brottsligheten och den unges sociala situation synes vara lik-
artade, dömer domstolarna till olika påföljder (kap. 10). När den unge 
inte bedöms ha ett vårdbehov, överlämnas han till vård. Och när han 
bedöms ha ett vårdbehov och kriterierna för ett överlämnande är upp-
fyllda överlämnas han inte till vård. Andra faktorer, som till exempel 
massmedia, höga ämbetsmän och andra juristers uppfattningar kan 
också ha betydelse för hur domstolen väljer påföljd (kap. 9 och 10).  

 
(ix) YverlDmnan4e8>föl<4en bygger, efter lagreformen 1999, på en paradox 
som ska8ar osDkerhet om socialtjänstens roll. Å ena sidan utgör social-
tjänstens vård enligt SoL ett behovsgrundat bistånd. Socialtjänsten för-
väntas i det perspektivet klarlägga och bistå den unges behov av hjälp. 
Å andra sidan måste den vården, ur domstolens perspektiv, bedömas i 
förhållande till en brottspåföljd och  framstå som tillräckligt ingripande 
i förhållande till brottets straffvärde. I praktiken innebär detta att straf-
fets obehag skall motsvara brottets svårhet. Påföljden ungdomstjänst är 
en straffvärdesbaserad förstärkning av överlämnandet till vård inom 
socialtjänsten. Samtidigt måste den unge vara villig att genomgå 
ungdomstjänst. Det betyder att vården förvandlas till ett straff som den 
unge förväntas välja frivilligt.  

 
(x) Överlämnande till vård inom socialtjänsten är på nationell basis den 
mest förekommande påföljden för barn som har begått brott. 
Användandet av denna påföljd ökar under perioden 1990 till 2004. 
Pojkar som begått brott överlämnas år 2000 i omkring 50 procent av 
fallen till vård inom socialtjänsten, när den unge åtalas i domstol. När 
det gäller den grupp som här har studerats, pojkar som lagförts för 
misshandel och grov misshandel i Stockholms län, sker förändringar 
mellan åren 1998 och 2000. YverlDmnan4e till v>r4 som 8>föl<4 för brottC ökar i 
misshan4els,ru88enC från 36 till 43 procent och böter minskar i nästan 
samma omfattning. I ,ru88en ,rova misshan4elsfall minskar istället över-
lämnande till vård, från 11 överlämnanden år 1998 till fyra överlämnan-
den år 2000.  
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(xi) Resultaten visar att brott som misshandel har en stor spännvidd, 
från ringa misshandel som utgörs av handlingar som en spark i baken 
eller en örfil, till misshandel av normalgraden som kan innebära en så 
kallad ”turbotutte” genom att en pojke vridit om bröstvårtan på en 
annan pojke eller att fyra pojkar slår och sparkar en liggande pojke. 
Grov misshandel är generellt ett mer allvarligt brott och kniv används 
ofta. Det finns också en flytande gräns mellan misshandel av normal-
graden och grov misshandel i vissa fall. Dessa skillnader och likheter 
mellan olika sorters misshandel försvinner i lagföringsstatistiken, vilket 
gör denna typ av brottslighet svåranalyserad statistiskt sett.  

Resultaten i denna studie är således inte entydiga och beror på flera 
grundläggande faktorer, som var och en länkar i varandra och som 
måste ses i sitt sammanhang. Jag skall nu övergå till att diskutera mina 
empiriska resultat, och hur de kan tolkas.  

Analys av samhällets olika  
strategier mot barns brott 

Barn som begår brott, särskilt pojkar, är ett laddat ämne och 
uppfattningarna i samhället om vad som är lämpliga åtgärder mot barns 
brott skiljer sig åt (Estrada 1999, Feld 1998, Hill m. fl. 2007, a, b, 
Hydén 1992, Levin 1996, 1998, McMurphy 1996, Ohlsson 1997, 
Ohlsson och Swärd 1994, Swärd 1993). I en mening kan de resultat som 
avhandlingen frambringat tolkas som en konkurrens mellan olika 
ideologiska perspektiv och samhällsstrategier när barn begår brott. Poli-
tiska och ideologiska konflikter mellan olika intressen och maktför-
hållanden på strukturell nivå i samhället förskjuts nedåt, för att han-
teras på administrativa nivåer (King och Piper 1995). Olika lagreformer 
kan tolkas som politiska försök att gå olika intressen och krav tillmötes 
(Bell 1976, Garland 2001), vilket avspeglas i lagstiftningen och får 
konsekvenser för förutsättningarna för myndigheternas praktiska verk-
samhet. Garland (2001) menar att en viktig aspekt som tycks driva 
kriminalpolitiken i senmoderna västerländska samhällen, kan hänföras 
till en allmän rädsla över brottsutvecklingen i samhället.  Bland annat 
tycks detta innebära att allmänhetens krav har ökat på politikerna att 
agera kraftfullt mot en upplevd ökande brottsutveckling. Detta är 
också något som Tham (1995) hävdat i en svensk kontext. Kraven på 
hårdare tag mot brottsligheten har ökat, oaktat att det saknas belägg för 
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en ökande brottslighet i samhället (Estrada 2001, Garland 2001). En 
framträdande strategi är att staten sprider ansvaret för brottskontrollen 
genom att inlemma andra myndigheter, som till exempel socialtjänsten, 
i brottsbekämpningen i sin ambition att framställa straffsystemet som 
effektivt (Garland 2001). Lagstiftningen får delvis en symbolisk bety-
delse genom en expressiv kriminalpolitik (Garland 2001, Jareborg 
1995). Klyftan mellan samhällets olika strategier mot barns brott har 
ökat genom de förändringar som skett i påföljdssystemet år 1999 för 
unga lagöverträdare. Ett centralt problem som uppstår, vilket de empi-
riska resultaten också tyder på, är att denna typ av samverkan mellan 
myndigheter som verkar utifrån olika syften, inte så lätt kan åstadkom-
mas. En del av de resultat som avhandlingen frambringat, men inte alla, 
kan på detta sätt hänföras till att både socialtjänsten, och domstolarna, 
genom lagstiftningen ställs inför motstridiga val som tycks vara omöj-
liga att uppfylla samtidigt (Friedland och Alford 1991, Garland 1991, 
DiMaggio och Powell 1991, a, b, Meyer och Rowan 1991). Sedan lång 
tid finns i Sverige en ,r>\on, där socialtjänstens och straffsystemets olika 
verksamheter i många avseenden kommit att överlappa varandra 
(Bramstång 1964, Kumlien 1997, Levin 1996, 1998, Swärd 1993). Det 
har med DiMaggios och Powells (1991 b) terminologi skapats ett 
organisatoriskt fält, där staten genom lagstiftning försöker likrikta den 
organisatoriska verksamheten inom detta fält. Denna likriktning ser 
olika ut i olika tider (Svensson 1998).  

Samhällets olika strategier när barn begår brott har i de senaste 
reformerna inneburit att lagstiftningen skärpts för att på så sätt mar-
kera barns individuella ansvar för sina handlingar (prop. 1994/95:12, 
prop. 1997/98:96, se även prop. 2005/06:165). Dessa strategier kan föl-
jas genom att studera samhällets olika metoder för att lagföra barn och 
unga. Medan 15-17-åringars lagförda brottslighet mellan 1990 och 2004 
minskar generellt (BRÅ 2006, prop. 2005/06:165) har sätten att  lagföra 
barn för brott skärpts samma period. Andelen barn och unga som åta-
las ökar (Granath 2002). Detsamma gäller i viss mån domstolarnas val 
av påföljder, som blivit mer strafforienterade (Kwhlhorn 2002).  

Socialtjänstens roll, som den uttrycks i lagstiftningen, präglas av 
motstridiga krav på att både beakta barns behov och brottets allvar. 
Denna konkurrens mellan olika strategier när barn begår brott i både 
socialtjänsten och i straffsystemet, förefaller till stor del domineras av 
ideologier, intressen och makt, snarare än av kunskaper om orsaker till 
brottsligt beteende och vetenskapligt belagda metoder för att komma 
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tillrätta med detta (jmf Börjeson 1966, Garland 2001, Hollin 1999, 
Levin 1998, Lipsey 1999, Vinnerljung m. fl. 2001).  

En motstridig praktik 

Den reform som införde barnperspektivet i SoL tycks inte, i empirisk 
mening, ha influerat utformningen av socialtjänstens yttranden. Barn-
perspektivet i SoL och principen om barnets bästa är komplicerat och 
svårbedömt, men förväntas att vara en central utgångspunkt för social-
tjänsten (prop. 1996/97:124). Beslut som rör ett barn förväntas grunda 
sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet. Barnets 
bästa behöver inte vara utslagsgivande. Om andra intressen anses väga 
tyngre, krävs enbart att myndigheterna kan visa att en sammanvägning 
skett, av relevanta intressen vid beslutet i det enskilda fallet (a.a. s. 99-
100). Vad som avses med relevanta intressen kan variera. I sista hand 
har lagstiftaren överlåtit åt de sociala myndigheterna att bedöma vad som 
är barnets bästa i det enskilda fallet (prop. 1996/97:124, s. 99). För att 
kunna be4öma barnets bästa måste man dels tala me4 barnet och dels beakta 
forsknin, och erfarenhet (Socialstyrelsen 2006, s. 17, se även SOU 1997:116). 
Resultaten visar att detta inte sker i någon större omfattning. Det är 
svårtolkat om det beror på okunnighet eller något annat, att barnets 
bästa och barnperspektivet är så pass frånvarande inom socialtjänsten.  

Däremot tycks en mer tydlig effekt av påföljdsreformen år 1999 
(prop. 1997/98:96) mer generellt ha inneburit en ökad osäkerhet om 
vad socialtjänsten faktiskt skall göra i straffprocessen. Det ligger därför, 
enligt min mening, något mycket viktigt och centralt i det som 
ungdomsbrottskommittén (SOU 1993:35) lyfte fram redan i sitt slut-
betänkande för mer än tio år sedan. Nämligen att socialtjänstens kopp-
ling till straffsystemet lätt leder tankarna till att socialtjänstens uppgift 
är att komplettera den straffrättsliga reaktionen, när barn, här pojkar, 
begått brott (a.a. s. 284). Det är naturligtvis ett komplicerat dilemma på 
flera sätt att utreda och att bedöma ett barns vårdbehov och yttra sig 
om det, med utgångspunkt från ett brott. Sociallagstiftningens dubbla 
syften gör inte detta till en lättare uppgift. Den kriminalpolitiska 
dimensionen i SoL innebär att när barn har begått brott skall social-
tjänsten ingripa snabbt med tydliga och konsekventa åtgärder (prop. 
1996/97:124, s. 38). Detta kommer också till uttryck i förarbetena till i 
LVU, och begrepp som brott av allvarlig art utgör rekvisit för tvångs-
omhändertagande (prop. 1979/80:1, Del A, s 583, prop. 1989/90:28, 



Ea8itel FF 

 256

s. 66-67). Brottets art är som vi sett ett mycket komplicerat, 
allmänpreventivt begrepp i straffrätten (Jareborg och oila 2000, s. 139-
141, prop. 1997/98:96, s. 116 ff.) men vad det egentligen innebär i en 
socialrättslig mening är oklart. Det kan, som vi sett, leda tanken åt 
olika håll (SOU 1993:35). På detta sätt kan vårdbehov tolkas på flera 
olika sätt inom socialtjänsten (jmf Åström 2000), vilket här också har 
visat sig ske i praktiken.  

Ur ett Foucaultinspirerat (1998) perspektiv kan inlemmandet av 
socialtjänsten i straffsystemet tolkas som ett sätt att framställa straffan-
det som något bättre, i betydelsen mer lämpligt för att behandla och 
rehabilitera lagöverträdaren. Men för socialtjänsten tycks detta ske till 
priset av att drivas mot en allmänpreventiv, det vill säga avskräckande 
och repressiv funktion, som socialtjänsten delvis tycks ha svårt att värja 
sig mot. Detta gör socialtjänstens roll komplex. Jag studerade social-
tjänstens yttranden för att klarlägga vilken sorts makt som sprids till 
och används av socialtjänsten (Fairclough 1992, Foucault 1998, 1980 a, 
b, King och Piper 1995) med utgångspunkt från de rättsliga reformerna. 
Jag intresserade mig för om yttrandena gav uttryck för en makt att 
bestraffa brottet eller makten att ingripa till skydd för barnet. Det 
framgår tydligt av socialtjänstens yttranden att socialtjänsten försöker 
förhålla sig till samhällets motstridiga krav på olika sätt och mina analy-
ser visar att båda maktaspekterna förekommer. Sett ur dessa perspektiv 
har den ideologiska förskjutningen i samhället influerat socialtjänsten.  
När barnets behov står i fokusC används makten primärt på två sätt, även 
om detta inte följs helt konsekvent. Dels genom att socialtjänsten avstår 
från ett ingripande, då barnets behov tillgodoses av föräldrarna. Dels 
genom att intervenera, på grund av att den unge sägs ha sociala problem 
och behöver samhällets hjälp. Men vad socialtjänsten anser vara sociala 
problem kan, som jag tydligt visat, vara svårt att avgöra. När brottet st>r i 
fokus, används makten mer explicit till att straffa. I dessa yttranden spe-
lade det heller ingen roll hur den unge själv kommit till tals eller vad 
hans föräldrar eller andra hade ett berätta i positiv mening om den 
unges sociala situation. Detta beaktades inte på något sätt. I så motto 
underordnas pojkarnas vårdbehov brottet, som blir det avgörande för 
socialtjänstens bedömning och förslag till insats. Socialtjänsten tycks på 
det sättet självpåtaget ikläda sig en slags straffande roll. När brottet står 
i fokus görs ingen analys av brottets orsaker eller allvar. De föreslagna 
insatserna är desamma vid ringa misshandel som grov misshandel. Där-
för är det mycket svårt att avgöra vad som egentligen ligger till grund 
för socialtjänstens bedömningar, eftersom varken en bedömning av den 
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unges behov enligt sociallagstiftningen eller en bedömning av brottets 
allvar utifrån brottsbalken sker (King och Piper 1995). Det handlar 
dock inte om att här göra stor sak av ”hårdheten” eller ”mjukheten” i 
socialtjänstens föreslagna åtgärder. Det är en empirisk fråga som inte 
studerats annat än översiktligt. Min poäng är istället att lyfta fram att 
den myndighet som, åtminstone retoriskt och i lagstiftningen, har till 
syfte att skydda barnet och hävda barnets behov, intressen och barnets 
perspektiv, förflyttar sitt fokus till brottet och agerar på ett liknande 
sätt som det straffrättsliga påföljdssystemet (jmf Dahl 1978, SOU 
1993:35). Om det inte är vårdbehovet som motiverar socialtjänstens 
insatser, kan det också förefalla egalt om några positiva förändringar 
eftersträvas för den unges sociala situation – det är ju inte det som åtgär-
derna primärt sägs syfta till om det är den brottsliga handlingen som 
står i fokus och om åtgärderna sägs syfta till att den unge skall <obba av 
sitt straff inom socialtjänsten.  

När definitionerna av vårdbehov och barnets bästa är oklara, när 
lagstiftningen är vag, motstridig och ger utrymme för olika tolkningar, 
och kunskaperna om metoder i socialt arbete om vad som är funge-
rande behandling är osäkra, får socialtjänsten en mycket svår roll när 
den unges sociala situation skall utredas och bedömas och åtgärder 
beslutas. Detta tycks vara särskilt komplext när pojkar har begått brott. 
Den nära koppling som socialtjänsten har till straffsystemet, tycks göra 
att socialtjänsten, för att få någon sorts legitimitet i sin praktiska verk-
samhet, blir känslig för påverkan från det straffrättsliga synsättets före-
trädare och i samarbete med dem försöker anpassa sina uppgifter i för-
hållande till dem (jmf Foucault 1998). De förändringar som skett på den 
övergripande ideologiska, samhälleliga och politiska nivån, som uttrycks 
genom olika lagreformer, tycks på så sätt få olika konsekvenser för hur 
socialtjänsten utformar sina yttranden på den praktiska nivån. Detta 
tycks också få långtgående återverkningar i det övriga påföljdssystemet.  

Ett fält med inneboende motsättningar 

Utgångspunkten för analysen av vilken betydelse socialtjänstens yttran-
den har för domstolarnas val av påföljd, var att betrakta detta som en 
samverkan mellan olika organisationer inom ett organisatoriskt fält 
(DiMaggio och Powell 1991 b, Grape 2006). Denna samverkan sker 
inom en ram som analytiskt benämns verksamhetsdomän, där organisa-
tionerna dels kan ha gemensamma mål och dels olika medel och syften 
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för att nå dessa mål (Grape 2006). I detta sammanhang betraktades lagen 
som en social institution som härbärgerar motstridiga intressen (Garland 
1991, Scott 2001). De olika medlen och syftena i sociallagstiftningen 
och strafflagstiftningen betraktades som institutionella logiker 
(Friedland och Alford 1991, Grape 2006). Enligt nyinstitutionella orga-
nisationsteoretiker kan ett organisatoriskt fält vara en mycket instabil 
företeelse på grund av att fältet kontinuerligt förändras, till exempel 
genom lagreformer som försöker styra verksamheten på fältet.  

Organisationer får sin identitet på fältet både genom lagar och regler 
men också genom sin samverkan med andra organisationer (Johansson 
2002). Detta kan vara problematiskt, särskilt när till exempel lag-
reformer ändrar förutsättningarna för samverkan vilket kan skapa mot-
stridiga krav på organisationerna. Motstridiga krav kan i sin tur skapa 
osäkerheter kring olika organisationers identitet och leda till att 
organisationer med en viss typ av identitet, omtolkar eller manipulerar 
sina uppgifter i syfte att få legitimitet (Friedland och Alford 1991, 
Meyer och Rowan 1991). Organisationer med en svag identitet och 
legitimitet kan då försöka efterlikna andra organisationer med en högre 
grad av legitimitet. I detta sammanhang tolkar jag socialtjänstens olika 
strategier som försök att skapa sig legitimitet i samverkan med dom-
stolarna. Jag försökte med hjälp av de analytiska redskapen konsensus och 
konflikt och olika institutionella lo,iker som grundade sig i barnets behov eller 
brottet, studera socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar utifrån 
dessa utgångspunkter. Jag analyserade vilka av socialtjänstens strategier 
som ledde till att konsensus eller konflikt uppstod i förhållande till 
domstolarnas val av påföljd.  

Det mest slående, vid denna samverkan mellan socialtjänsten och 
domstolarna, är den osäkerhet, som uppstår genom socialtjänstens och 
domstolarnas både lika och olika sätt att agera när liknande förhållan-
den föreligger (kapitel 10) och detta tolkar jag delvis som ett utslag av 
påföljdsreformen 1999 (prop. 1997/98:96). Teoretiskt verkar dom-
stolarna och socialtjänsten också i en miljö som omgärdas av omgiv-
ningens krav på vad de förväntas göra (Meyer och Rowan 1991). I av-
handlingen har jag visat att sådana omgivningar, till exempel mass-
media, kan ha en viss betydelse för hur domstolarna dömer. Denna 
samverkan mellan socialtjänsten och domstolarna tycks på detta sätt 
innebära olika anpassningsstrategier, från båda organisationerna, för att 
skapa legitimitet för sina beslut. Men resultaten är som sagt motstridiga 
och svårtolkade. Å ena sidan följs presumtionen om att unga i första 
hand skall överlämnas till vård inom socialtjänsten och å andra sidan 
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följs syftet att barn skall straffas proportionerligt i förhållande till brot-
tets straffvärde. Reformen 1999 tycks därför ha ökat på en redan in-
byggd konflikt, vilket förhindrar påföljdssystemet att fungera rationellt 
enligt de straffrättsliga principerna och straffvärdet. En del av den osäker-
het som resultaten visat på, måste tolkas som en konsekvens som följer 
av de djupa motsättningar som finns inbyggda i lagstiftningen, för att 
domstolarna skall kunna fatta beslut i en motstridig situation (Friedland 
och Alford 1991, Garland 1991, Meyer och Rowan 1991, Scott 2001).  

Jag tror att ett fruktbart sätt att tolka avhandlingens huvudresultat  
på en mer övergripande nivå är att, i detta sammanhang, betrakta vård 
och straff som olika sidor av en ,emensam social institution, som förenar 
mycket motstridiga intressen (Garland 1991). Denna institution bärs 
upp av behandlingsideologin, som har både djup förankring och stor 
legitimitet inom detta fält (Börjeson 1966, Kumlien 1997, Levin 1996, 
1998). Behandlingsideologin kan absorbera de konflikter som finns på 
detta fält men gör samtidigt fältet oöverblickbart. Ett belysande exem-
pel på detta, utöver överlämnandepåföljden, är sluten ungdomsvård. 
Det är en i många avseenden fiffig påföljd, som kan tillfredsställa olika 
intressen i samhället. Den har i princip samma innehåll som vård enligt 
LVU på u 12 hem (Tärnfalk 2001). Till skillnad från vård enligt LVU, 
bestämmer domstolen hur lång tid den unge skall avtjäna. Den som 
avtjänat sluten ungdomsvård, kan dock med stöd av LVU vara fortsatt 
placerad på samma institution som han nyss avtjänade sitt straff på. 
Således kan straffet förlängas men omvandlas till vård för den unges 
”bästa”. Det innebär att påföljden i praktiken blir helt oförutsebar och 
dessutom dubbelverkande. Det går därför inte att säga om dom-
stolarnas påföljder är hårdare eller mildare än ett överlämnande till vård 
inom socialtjänsten, om vården skall bestå i en LVU placering på u 12 
hem (jmf Falck 2005). Hur domstolarna kan värdera det så är svårtolkat.  

Behandlingsideologins straffrättsliga konstruktion kan tolkas som en 
rationaliserad myt (Meyer och Rowan 1991) och behandlande påföljder 
får legitimitet som både lDm8li,ast för 4en un,e i ett behandlande perspektiv 
och som ett rDttvist straff utifrån straffvärdet i ett straffande perspektiv. 
Men genom konstruktionerna av de olika påföljderna, går det knappast 
att avgöra var vården slutar och straffet börjar eller tvärt om (jmf 
Börjeson 1966, Levin 1996, 1998, Levin m. fl. 2000, Åsbrink 2002). Det 
är därför mycket svårt att avgöra om något intresse alls i praktiken blir 
tillgodosett (jmf Feld 1998, Korpinen och Pösö 2007, SOU 1993:35). 
Detta ser jag som en viktig poäng. En stor del av de förändringar som 
genomfördes av påföljdssystemet för unga avsåg också att skapa 
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8e4a,o,iska effekter för de unga lagbrytarna. Åtgärderna syftar till att de 
unga skall först> vilka konsekvenser deras brott får för dem (prop. 
1997/98:96, se även prop. 2005/06:165). Frågan är om någon kan förstå 
detta. Börjeson (1966) har redan för länge sedan beskrivit påföljds-
systemets behandlande åtgärder som ett experiment med unga lagöver-
trädare, snarare än effektiva ur ett rationellt forskningsbaserat perspek-
tiv. Det tycks, åtminstone i viss mening, finnas fog för detta påstående 
än idag. Jag tar inte ställning här till om det är rätt eller fel av dom-
stolarna att döma som de gör eller om detta är bra eller dåligt. Detta är 
både en ideologisk och en empirisk fråga som jag inte studerat. Men om 
förutsebarheten och likheten införa lagen är viktig att upprätthålla, 
finns här uppenbara problem. Det är svårt att förutse vad som ligger till 
grund för socialtjänstens olika strategier, och det är svårt att förutse hur 
domstolarna dömer. Likartade omständigheter leder till helt olika 
påföljder, som dessutom ofta har samma innehåll. Och om det är vik-
tigt att barn ges vård och behandling utifrån sina behov, kan detta mot-
verkas av att de också skall straffas av samma myndighet.  

Avslutande reflexioner 
Ett problem som kan ge en viss förklaring till yttrandenas utformning  
är att den tid som socialtjänsten har till förfogande, för att skriva sitt 
yttrande i straffprocessen är generellt mycket kort och i sämsta fall 
endast en vecka (BRÅ 2002 a, se även SOU 1999:108). Detta kan jäm-
föras med utredningstiden enligt SoL, som är fyra månader. För den 
enskildes rättssäkerhet anses det viktigt att myndigheternas beslut grun-
das på en tillförlitlig utredning (prop. 1979/80:1, Del A, Norström och 
Thunved 2005). Det förefaller vara en mer rimlig tid för att utreda ett 
barns sociala situation, och behov av stöd och adekvat insats.  

Jag har också påstått att alla brister i socialtjänstens yttranden inte 
kan förklaras av oklarheter i lagen. Jag skall försöka utveckla detta något. 
I en del yttranden beskrivs pojkarna på ett sätt som berört mig illa. Ur 
ett källkritiskt perspektiv (Edvardsson 2003) framstår många yttranden 
som problematiska och jag skall ge några sådana exempel. I ett yttrande 
beskrivs en femtonåring, som modern inte längre orkar med, som en 
”pajas”. Han beskrivs dessutom av en fältassistent ha varit utsatt i skolan 
av både lärare och elever. I yttrandets bedömning sägs emellertid att 
han inte blivit reta4. Det framgår inte vem som lämnat denna senare uppgift 
och den uppenbara motsägelsen i yttrandet förklaras inte på något sätt.  



Summerin, av resultatC sammanfattan4e anal/s och n>,ra slutsatser 

261 
 

Vad som avses med pajas framgår inte heller, men det förefaller inte 
innebära några positiva implikationer. I ett annat yttrande beskrivs en 
pojke som ”omogen men åldersadekvat klädd” utan att det på något sätt 
klargörs på vilket sätt klädseln skulle vara relevant att veta för dom-
stolens bedömning av påföljd. I vissa yttranden förekommer av 
oförklarliga skäl olika namn på pojkarna. Som läsare får man uppfatt-
ningen att socialtjänsten använt en gemensam mall för yttrandet, och 
inte kontrollerat att mallen stämmer in på rätt person. Detta skapar en 
osäkerhet om bedömningen verkligen gäller rätt person. Ytterligare 
andra, mycket starka, epitet som används är till exempel att en pojke är 
”omnipotent” och en annan tillmäts en ”kriminell identitet” utan att 
det i yttrandet förklaras vad det innebär. I ytterligare andra yttranden 
tycks rykten som cirkulerar kring barnet tas för givna. Till exempel att 
en pojke ”under lektionstid skrutit om hur häftigt det är med 
kriminalitet” utan att källan anges eller vad som menas med ”skrutit” 
och ”kriminalitet”. Exemplen är flertaliga. Sådana skrivningar kan inte 
förklaras av inbyggda konflikter i lagen utan hör snarare samman med 
att socialtjänsten inte använder sakliga uppgifter i yttrandet. Detta ska-
par oklarheter om vad socialtjänsten anser vara relevant information 
för att domstolen skall kunna fatta beslut. 

I ett internationellt perspektiv har den svenska påföljdsmodellen 
ibland framställts som ett föredöme, genom sin balans mellan vård och 
kontroll men i avsaknad av straffande inslag (McMurphy 1996). I jäm-
förelse med länder som till exempel England, där barn i 10-års åldern 
kan låsas in i fängelseliknande institutioner upp till 15-20 år för mycket 
allvarliga brott (John 2003), framstår naturligtvis det svenska påföljds-
systemet och socialtjänstens funktion som en mjukare modell. Man 
måste dock, utifrån avhandlingens resultat, ställa sig frågan om det är 
detta som varit avsikten med att tilldela socialtjänsten en så pass kluven 
roll som lagstiftningen ger uttryck för? Detta tycks vara något av ett 
evigt dilemma (jmf Dahl 1978, Kumlien 1997). En central förutsättning 
för överlämnandet till vård inom socialtjänsten utgörs av  straffvärdet. 
Detta innebär delvis en förskjutning av rättsväsendets straffande upp-
gifter till socialtjänsten. Vi får på så sätt två myndigheter som under 
skenet av olika uppgifter ägnar sig åt samma sak; att straffa barn som 
begått brott (jmf Dahl 1978). Men det finns också en förskjutning åt 
andra hållet, genom att domstolarna bestämmer vem som skall få vård 
och på vilka grunder vården skall ges. Mig veterligt är inte domstolarna 
utbildade i att avgöra vad som är adekvat och relevant vård och behand-
ling för olika sociala problem (jmf Dahl 1973).  
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Det kan också konstateras att när lagstiftningen hårdnar drar detta 
med sig lagföring också av pojkar som också begått tämligen bagatell-
artade. Hör verkligen alla dessa brott hemma i domstolarna?  

Lagstiftningen har åter ändrats och socialtjänstens ansvar för barns 
brottslighet har utökats ytterligare (prop. 2005/06:165). Socialtjänstens 
uppgifter består i central mening, men det har skett ändamålsglidningar 
i uppgifterna. Socialtjänsten skall nu bedöma om den unge har ett sDrL
skilt behov av v>r4 eller an4ra >t,Dr4er. Socialtjänsten skall dessutom göra 
mycket kvalificerade bedömningar av risken för fortsatt brottsli,het (prop. 
2005/06:165 s 57, mina kurs.). Framtiden får utvisa vad detta kommer 
att innebära. Uppenbarligen saknar socialtjänsten redskap för att be-
döma barns vårdbehov och brottslighet på ett tillfredsställande och 
likvärdigt sätt. Detta förbättras sannolikt inte genom lagändringar, vil-
ket resultaten från min avhandling tydligt visar. En annan utveckling är 
att barn betraktas som offer i större utsträckning än vuxna. Genom 
ändringar i SoL (5 kap. 11 u) anses barn som bevittnat våld vara brotts-
offer och skall ges stöd från socialtjänsten. På detta sätt har social-
tjänstens ansvar för barn som bevittnat våld utökats och detta ansvar 
gäller också samverkan med andra myndigheter i samhället (prop. 
2005/06:166, s. 16).  

Jareborg (1995) har ställt den mycket intressanta frågan, vilken sorts 
straffrätt samhället vill ha. Med utgångspunkt från mina empiriska 
resultat och den kluvna roll som socialtjänsten har i lagstiftningen, kan 
frågan också ställas vilken sorts socialtjänst samhället vill ha? Detta är 
en i hög grad politisk fråga. Mina resultat visar att sammankopplingen 
av dessa olika system är djupt problematisk. Så länge den  grund-
läggande rationaliteten som respektive system är centrerat kring kvar-
står – behov kontra straffvärde – framstår dessa system som lika ofören-
liga som olja och vatten. I regel är det socialtjänsten som kritiserats för 
de brister som uppstår i denna samverkan. Kanske kan detta tolkas som 
att socialtjänsten har en latent roll, som ett slags kriminalpolitisk synda-
bock. Socialtjänsten har en svår och på många sätt omöjlig uppgift att 
fullgöra men tycks alltid vara ett tacksamt objekt att skylla på. En del 
av denna kritik framstår naturligtvis, utifrån mina resultat, som både 
riktig och rimlig, men inte all kritik. Domstolarna har den slutliga mak-
ten att besluta och är inte tvingade att överlämna den unge, om yttrandet 
inte uppfyller rimliga krav. Sett i ljuset av avhandlingens resultat, är det 
inte enbart socialtjänsten som brister i detta sammanhang. 

Något som resultaten i denna studie talar för är att det förefaller 
vara klokt att dela upp de samhälleliga strategierna mot barns brott 
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tydligare. Det ligger, enligt min mening, något mycket viktigt i vad 
ungdomsbrottskommittén föreslog (SOU 1993:35) för mer än tio år 
sedan i sitt förslag att skilja ut socialtjänsten från straffsystemet och 
tydliggöra socialtjänstens roll i samhället. Om brottsrekvisitet utmönst-
ras ur SoL och LVU som grund för socialtjänstens ingripande, kan 
socialtjänsten istället ges möjlighet utveckla en stödjande och hjälpande 
roll som kan ha förutsättningar att fungera mer tillfredsställande än vad 
avhandlingen kunnat visa sker i praktiken. Ett annat tänkbart sätt att 
lösa ett dilemma som socialtjänsten brottas med, är att låta socialtjänsten 
yttra sig först när skuldfrågan avseende brottet är klargjord. Då har en 
komplicerad bedömning reducerats. Min uppfattning är att lagstiftaren 
bör skapa förutsättningar för att socialtjänsten utvecklar fungerande 
metoder för att utreda och bedöma barns utsatthet och behov, even-
tuella problem och åtgärder som kan ha en rimlig chans att fungera. 
Och kanske till och med att vara rehabiliterande. De dubbla roller som 
socialtjänsten nu har, synes motverka detta.  
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ENGLISH SUMMARY 

Children and Crime. A Study on the 
local Social Services Authorities 

Statements in the Criminal Juvenile 
Justice Process 

A fundamental pillar in the Swedish juvenile justice system is that 
children who commit crimes should not be punished in the same way 
as adults are punished. Primarily, children should be surrendered to the 
local social service authorities, further on the social authorities, for 
treatment according to their needs. This is based on the idea that 
children are vulnerable and lack capacity to fully understand the conse-
quences of their crimes (prop. 1997/98:96). A main prerequisite is that 
the social authorities have given a statement, further on the statements, 
to the prosecutor or the court. In 1998 a legal reform introduced the 
concept of the best interest of the child as a basic interest when the 
social authorities are about to decide what to do with children who 
commit crimes (prop. 1996/97:124). In 1999 a legal reform introduced 
the concept of the culpability of the crime and the criminal justice 
principles of proportionality and predictability to be of greater interest 
when criminal sanctions are to be decided on children’s criminal behav-
iour (prop. 1997/98:96). The latter reform also aimed to make the con-
tent in the statement more clarifying. If the statement does not fulfil 
the requirements of the law, the courts may not surrender the child to 
the social authorities. In this way the juvenile justice system was ex-
pected to be more predictable according to the seriousness of children’s 
crimes.  Society is trying to balance two different strategies, were the 
child’s needs and the culpability of the crime are interests in conflict. In 
both legal systems, a main principle is equality before the law. The aim 
of this doctoral thesis is to scrutinise, describe and analyse: 

! The statements from the social authorities when young offenders in 
the age of 15 to 17 years are suspected for crimes  
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! How the criminal court regard and rank these statements and how 
these statements influence the courts decision to surrender the 
young offenders to care or if other sanctions are chosen 

Uhe research iuestions about the statements are: How are these statements 
written? What kind of information do they contain about the child and 
the crime? What motives do the statements express if measures are 
taken, more specific, is it the child’s situation and need or is it to react 
to the crime that is the main focus in these statements? 

Uhe research iuestions about court records are: How are the court 
records constructed? How do the courts judge crimes as battery and 
assault and grand battery and assault? How do the courts consider the 
information in the statements? In what way do the statements have an 
impact on the courts sentences? Are there any differences in these 
matters between the years of 1998 and 2000. The study is limited to 
Stockholm County in the years of 1998 and 2000. Only statements and 
court verdicts about boys are studied. The crimes selected are assault 
and battery and grand assault and battery, in order to study if the social 
authorities and the criminal courts treat the same crime in the same 
ways in accordance with the principle of equality before the law.  

Methods and material 

The law is studied according to the different rationalities in the social 
services laws and criminal juvenile justice legislation. The law that 
regulates the juvenile justice process is also studied briefly. The 
materials used are law, preparatory documents and legal doctrine. The 
focus is on what aims an4 motives these different laws communicate, when 
it comes to social interventions and criminal justice reactions on 
children who commit serious crimes. 

Official and individual criminal statistics from The Crime Preven-
tion Council are studied with simple quantitative methods. The official 
criminal statistical data shows for the period 1990-2004 the develop-
ment of criminal justice sanctions over time and how often surrender 
to the social service authorities is used as a criminal sanction. These 
data also shows the frequency of registrations of young offenders as-
sault and battery and grand assault and grand battery in Stockholm 
County these years. By the use of in4ivi4ual criminal statistical data of 
420 assault and battery cases and 33 grand assault and battery cases in 
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Stockholm’s County the years of 1998 and 2000, one gets information 
about to what extent the young persons have a previous criminal re-
cord, how many crimes they have been registered for in the latest regis-
tration, to what sanctions they were sentenced and if there were any 
differences in these matters between 1998 and 2000. A sample of 70 
criminal trial cases was drawn from these 420 assault and battery cases, 
in which there was a statement from the social authorities. All 33 grand 
assault and battery cases were also included in the study. Totally 103 
statements from the social service authorities and criminal court recor4s verL
4icts an4 motives in the same trial, have been studied and analysed. The 
statements are first studied by using te:tual anal/tical metho4. I scrutinise 
what kind of information there are in the statements according to the 
research questions mentioned above.  

A theoretical sample of six statements from the social authorities 
was drawn, three assault and battery statements and three grand assault 
and battery statements. These were analysed from a 4iscourse anal/tical 
point of view, to show theoretically interesting patterns in these state-
ments. Then the court records in 103 cases were studied with a te:tual 
anal/tic metho4 from a legalistic point of view, on how the courts judge 
crimes as assault and battery and grand assault and grand battery and 
what others factors that may be of importance to the criminal courts in 
their verdicts.  

Finally, by the use of te:tual anal/tic metho4 I analyse 15 statements 
from the social authorities together with the criminal courts verdicts 
and motives. This is conducted in a neoinstitutional organisational ana-
lytical perspective, in order to get an understanding about how and in 
what way the statements from the social authorities may influence the 
courts choice of criminal sanctions in each particular criminal case.  

Legal framework 

In this context there are mainly three legal domains of interest that 
intersect when it concerns children and young persons who are sus-
pected of a crime. Firstly the Act (1967:164) on Certain Provisions 
Concerning Youthful Offenders (in short LUL) section 11 regulates the 
criminal investigation process and the importance of the role of the 
social authorities in this process. A greater emphasis has been laid on 
the importance of society to react more rapid upon children’s and 
young persons crimes. Due to this, diversion, (i.e. to divert young 
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persons from the criminal process), has been played down. The 
societies aim is now to upgrade interventions and to prosecute children 
and young offenders in court more often, but also to activate the social 
authorities earlier in this process. Before the young person is prosecuted 
of a crime, the prosecutor must demand a statement from the local social 
authorities (prop. 1997/98:96). In this statement the social authorities 
shall inform the prosecutor if the child has received any previous 
measures from the social services and if the child will receive any new 
interventions, whereby these interventions should be specified by their 
nature, frequency and duration. If the child is prosecuted, the statement 
will be sent to the court and may influence the courts sentence.  

Secondly there are the social services laws such as The Social Ser-
vices Act (2001: 453), SoL  (and The Compulsory Care Act (1990:52), 
LVU. SoL and LVU that have been formed by welfare politics. When 
children commit crimes the social authorities are obliged, according to 
SoL, to immediately investigate the chil47s nee4 of support from society. 
The best interest of  the chil4 is of major importance by reference to the 
Swedish ratification of The Children’s convention on the rights of the 
child. All measures must be given with consent from the child. If there 
are special circumstances the social authorities may intervene coer-
cively. This is regulated by the LVU. Both laws emphasise the impor-
tance to 8rotect chil4ren from harm and risk situations. There is, however, 
a double standard in these laws, that also emphasise interventions 
according to the crime, that intersect with the aims in the criminal jus-
tice system (prop. 1979/80:1, prop. 1996/97:124). This means that 
when children commit crimes the social authorities are supposed to 
intervene rapidly with specific and consequent methods according to 
their crime. Hence, the social authorities seem to be squeezed between 
contradictory demands concerning children who commit crimes.  

Thirdly there is the criminal code regulating criminal sanctions on 
children between 15-17 years. In the Swedish criminal juvenile justice 
system there are many rules that pay great respect to children under the 
age of 18 and that children should be treated differently than adults. As 
mentioned, greater emphasis has been laid on criminal justice principles 
due to reforms in 1999. The great rationality in this system is the con-
cept of the culpability of the crime (prop. 1997/98:96). At the same 
time the criminal courts are supposed to follow the basic principle in 
the juvenile justice system, meaning that children who commit crimes 
at first hand should be surrendered to the social authorities for treat-
ment according to their needs. If the social authorities haven’t given a 
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statement according to the prerequisites in the criminal law, and if the 
interventions expressed in these statements are not strong enough with 
respect to the criminal justice principles, the courts are prohibited to 
surrender the young person to the social authorities. The courts also 
face contradictory demands from the law.  

Theoretical points of departure 

I have tried to integrate my legal points of departure with a modified 
discourse analytical perspective developed by King and Piper (1995) 
from Foucault (1980 a, 1998). Law is treated as a discourse which impli-
cates a communicative system (King and Piper 1995). The statements 
are treated as a discoursive genre that seems to be under pressure both 
from contradictory demands from the law and from society at large. 
Theoretically there may be different interpretations about how the law 
should be applied. On one hand the law requires a strategy to protect 
children in difficult situations and on the other hand a strategy to inter-
vene more in line with the rationality in the criminal justice system. 
From a neoinstitutional organisational analytical perspective (DiMaggio 
and Powell 1999 a, b, Friedland and Alford 1991, Grape 2006, Jacobsson 
2006, Johansson 2002, Meyer and Rowan 1991, Scott 2001), I study the 
importance of the statements to the criminal courts. From this point of 
view the law is considered as a social institution consisting of 
conflicting interests and ideologies, i.e. different institutional logics. 
Theoretically the courts may be faced with contradictory legal 
demands, impossible to fulfil at the same time. The social authorities 
and the criminal courts are treated as different organisations that are 
supposed to cooperate in a special domain in an organisational field. I 
use the theoretical concepts consensus, conflict and lo,ic. Hence I study in 
what way different strategies, foci and interventions are motivated in 
the statements and how the statements may influence the criminal 
courts sanctions.  

Results and Conclusions 

The results can be summarised as follows.  
! A remarkable result from the thesis indicates that the juvenile 

justice system seems to be un8re4ictable an4 unfair. The reform 
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that aimed at making the juvenile justice system fair and pre-
dictable seems to have achieved just the opposite. The state-
ments from the social authorities have a great influence to the 
courts verdicts but these statements are not consistent.  

The results from the study of the statements (chpt. 7 and 8) are as 
follows:  

! The results show that the conce8t of  the best interest of  the chil4 is 
har4l/ e:8resse4 as a reference in the statements.  

! There is a strikin, uncertaint/ in these statements. There are no 
common grounds on when and why the social authorities 
intervene, what methods should be used or how to estimate 
the boy’s social problems. Empirically there are two main foci 
in these statements. One is on the child and his need and the 
other is on the crime. It is very difficult, however, to predict 
in what situation and on what grounds the social authorities 
will intervene with some kind of social care or control. 

! There is a difference between 1998 and 2000. In the latter 
year, the social authorities pay more attention to the child’s 
crime. In such situations the expressed purpose in the state-
ments are to react to or to punish the child for his crime and 
intervention are more often conducted in a criminal <ustice mo4e. 
However, when the crime is in the focus, no differences are 
made between less severe crimes and serious crimes. The inter-
vention seems to be very much the same. But there are also 
the opposite. Interventions are conducted to the child’s need 
of help from society and for example, to come better off with 
his parents in a difficult situation.  

! The quality of the information given in these statements 
varies remarkably and sufficient information is missing in 
many statements. For example, the boy’s parent’s socio-
economic status is rarely described. Background information 
shows that a majority of the boys come from families with 
separated parents. More than half of them seem to have an im-
migrant background. A little bit more than half of the group 
are described as having some sort of social problems, such as 
schooling problems, aggressive behaviour, drug problems, 
criminality and the like. Very few deficits of the boy’s parents 
are described, if any, which indicates that it is the children’s 
behaviour that is in focus in most statements. There are 
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difficulties to discern to what extent the child has been able to 
participate and given the opportunity to express his opinion 
in the statements. Sometimes there are difficulties to discern 
what is really the problem of the child. The child’s situation is 
often narrowly described.  

The results from the study of the cooperation between the social 
authorities and the criminal courts in chapter 9 and 10 are as follows:  

! In battery and assault cases there is a great deal of consensus. If 
the social authorities express any kind of intervention, no 
matter if this is according to the requirements of the law or 
not, the court follow the suggestions in the statements and 
surrender the child to the social authorities. If the statement 
doesn’t express any kind of intervention, the courts mostly 
sentence to fine. Both 1998 and 2000 the pattern are very 
much the same, with an increase of children surrendered to 
the social authorities the year of 2000.  

! In grand assault and grand battery cases, the results are contra4icL
tive. In 1998 there are a great deal of consensus. No matter of the 
quality of the statement and kind of intervention, the court 
surrendered the child to the social authorities in most cases. 
But in the year of 2000 conflict is a more common feature. 
There is a transformation in the courts sentences. Proba-
tionary sentences become the most frequent sentences, fol-
lowed by compulsory institutional care and surrender to the 
social authorities. But why some of the boys will be punished 
with harder criminal sanctions and why some will be surren-
dered to the social authorities is difficult to discern.  

! The results show that crimes as assault and battery vary from 
less severe crimes such as a slap on the cheek to quite severe 
crimes such as several boys beating and kicking a lying per-
son. Grand assault and grand battery are more severe in 
general. There are sometimes great similarities between grand 
assault and grand battery and assault and battery. In the 
criminal statistical register such differences and similarities dis-
appear. 

! The courts consider both legal and non-legal factors, for exam-
ple mass media and other jurists opinion, when criminal sen-
tences are to be decided.  
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! There is a great 8ara4o: built in to the juvenile justice system 
from 1999 due to the juvenile justice reform. The surrender to 
the social authorities is on one hand a kind of care according 
to the social work laws. But on the other hand this care is sup-
posed to be a punishment, according to the culpability of the 
crime. The child is expected to choose this kind of punish-
ment voluntarily. Consequently, this sanction is social care 
and punishment at the same time.  

! The results (chapter 6) indicate that when children commit 
crimes, there is an increase in the use of surrender to the social 
authorities. In the country on the hole, more than fifty per-
cent of young boys who are prosecuted in the courts are 
surrendered to the social authorities. Extrapolating from these 
results indicates that the social authorities has a very impor-
tant roll I the criminal justice context.  

Discussion 

The result stemming from the thesis must to a great extent be explained 
by several factors that are bound to each other. According to Garland 
(2001) the state in late modernity face strong demand from the public 
to act forcefully against crimes. One governmental strategy in this con-
text is to spread the crime prevention responsibility, to agencies outside 
the justice system. By inspiration from Foucault (1998), there may be 
said that the roll given to the social authorities in the criminal justice 
context, is to support the criminal justice system in making punish-
ment more legitimate and proper. Theoretically, drawing from King 
and Piper (1995), the social services law is contradictive in such a con-
text by demanding interventions on the child’s behalf but also with a 
focus on the crime. Consequently, there is no common understanding 
in society about on what grounds the social authorities are supposed to 
intervene. On one hand society expects the social authorities to inter-
vene on behalf of the child’s needs. On the other hand society expects 
the social authorities to intervene in a criminal justice mode. In this 
way the statements was considered as a discoursive genre under pressure 
from different discourses, i.e. the law and the society at large. The two 
foci that are empirically verified in the study, i. e. the child’s need and 
the crime, are interpreted as a consequence from different demands in 
law and in society at large. Drawing from neoinstitutional organisational 



hn,lish summar/ 

273 
 

theorists (Dimaggio and Powell 1991, Friedland and Alford 1991, Grape 
2006, Jacobsson 2006, Johansson 2002, Meyer and Rowan 1991, Scott 
2001), and from social theorists as Garland (1991) the results of 
cooperation between the social authorities and the criminal courts are 
interpreted as a result from contradictive demands in the criminal code. 
A basic principle in the criminal juvenile justice system is that children 
should be treated differently and surrendered to the social authorities 
to be treated according to their needs. But the importance of punishing 
children more harsh according to the culpability of the crime has been 
stressed in the reform 1999. Consequently, the governmental reforms 
to make the juvenile justice system more predictable and fair seem to 
have led just to the opposite. After these reforms, the social work prac-
tice and the juvenile justice system seem to be even more incompatible 
than before. The results implicates that a more distinct separation be-
tween the two seem to be preferable, so that the social authorities may 
develop a more clear helping strategy.  
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Tingsrättsdomar 
Här redovisas samtliga domar med målnummer som analyserats i 
Stockholms län. Antalet domar är 110. I 103 av dessa domar finns ett 
yttrande från socialtjänsten. För att inga individer skall kunna 
identifieras, redovisas inte i vilka domar som det finns ett yttrande från 
socialtjänsten.  

Stockholms 
Tingsrätt 
B 7628/97 
B 4660/98 
B 3027/00 
B 7678/00  
B 442/98 
B1345/98 
B 7905/98 
B 2673/00 
B 7955/00 
B 7498/00 
B 5309/97 
B 9369/98 
B 3982/00 
B 6430/00 
B 5937/00 
B 54/98 
B 8039/99  
B 4977/00 
B 2936/00 
B 1463/00 
B 1428/98 
B 8484/99 
B 8522/99 
B 4731/00 
B 1463/00 
B 3344/98 
B 1677/00 
B 7396/00 
B 166/98 
B 1463/00 
B 3258/98 
B 2630/00 
B 7635/00 

B 1188/98 
B 1463/00 
B 5665/98 
B 3016/00 
B 5993/00 
B 861/98 
B 1463/00 
B 1832/00 
B 3020/00 
B 520/00 
B 1832/00 
B 3420/00 

Handens 
Tingsrätt 
B 2299/98 
B 3102/97 
B 452/00 
B 3181/97 
B 594/00 
B 461/98 
B 1070/00 
B 369/98 
B 2100/00  
B 950/98 
B 1527/00 
B 996/98 
B 2479/00 
B 1204/98 
B 2624/00 
B 1476/98 
B 2427/98 
 

Huddinge 
Tingsrätt 
B 386/98 
B 3265/00 
B 673/98 
B 66/98 
B 807/98 
B 190/98 
B 416/98 
B 190/98 
B 1739/98 
B 190/98 
B 2332/98 
B 190/98 
B 3713/98 
B 2490/98 
B 392/00 
B 1586/00 
B 995/00 
B 856/00 
B 1547/00 
B 856/00 
B 2285/00 
B 4073/99 

Jakobsbergs 
Tingsrätt 
B 492/98 
B 1521/98 

Nacka 
tingsrätt 
B 694/98 
B 2103/98 
B 2158/99 
B 110/00 

Norrtälje 
Tingsrätt 
B 40/00 
B 322/00 

Sollentuna 
Tingsrätt 
B 2008/98 
B 102/00 
B 78/98 
B 2084/97 
B 2084/97 
B 1492/98 
B 2180/00 

Solna tingsrätt 
B 1208/98 
B 2582/98 
B 523/00 
B 2219/00 

Södertälje 
tingsrätt 
B 611/98 
B 1393/98 
B 262/00 
B 1457/00 
B 603/00 

Södra Roslags 
tingsrätt 
B 3682/98 
B 3173/98 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Översikt över avhandlingens material och i vilket 

av avhandlingens kapitel detta studeras 

 
 
 
 
 
 
 
Population Hela riket  

Uotal8o8ulation  (a) 
Stockholms län 
un4ersöknin,s,ru88  (b) 

Undersökningsår 1998 2000 1998 2000 

Misshandel 1206 1146 234 186  
Grov misshandel 70 69 16 17  
 
 
 

 
N~103 

 
Innehållet i social-
tjänstens yttranden 
beskrivs i kapitel 7. 

Socialtjänstens yttranden, år och antal
Brottskategori 1998 2000 

Misshandel 34 36 
Grov misshandel 16 17 

 
 
 

 

Diskursanalys av 
socialtjänstens 
yttranden i  
kapitel 8. 

Grundläggande mönster i socialtjänstens 
yttranden  

År 2000 

Misshandel 3 fall 
Grov misshandel 3 fall 

 
 
 

 

Domarnas innehåll 
beskrivs översiktligt 
i kapitel 9. 

Domstolarnas domar, år och antal
Brottskategori 1998 2000 

Misshandel 34 36 
Grov misshandel 16 17 

 
 
 

Beskrivs i 

b) Individuell lagföringsstatistik: 
visar hur enskilda individer 
mellan 15-17 år i Stockholms län 
har lagförts för brott, hur ofta de 
är lagförda tidigare, för vilka 
brott och liknande registrerade 
uppgifter.  

Offentlig lagföringsstatistik; Visar dels 
den aggregerade utvecklingen av 
lagföringar, överlämnande till vård som 
andel av  alla lagföringar och som andel 
av domar samt a) samtliga unga mellan 
15-17 år i hela riket som åren 1998 och 
2000 dömts för misshandel och grov 
misshandel som huvudbrott. 

Undersökningen av socialtjänstens yttrandes betydelse för domstolens val av påföljd. 
Kapitel 10. Nyinstitutionell organisationsanalys. 
Misshandelsfall totalt: 34 yttranden och domar 1998 och 36 yttranden och domar 2000. 
Grova misshandelsfall totalt: 16 yttranden och domar 1998 och 17 yttranden och 
domar 2000. 
Ett urval av 15 av socialtjänstens yttranden och domstolarnas domar i samma mål 
analyseras.  
Analysmodell: konflikt eller konsensus baserat på skilda institutionella logiker inom 
ramen för en samverkansdomän.  
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Bilaga 2  

Samtliga föreslagna insatser från socialtjänsten 

I kolumnerna redovisas i följande ordning; fallnummer och år. Därefter 
yttranden som klassificerats som avslutade utan åtgärd (Avsl.), 
avvaktande yttranden (Avvakt.) och intervenerande yttranden (Interv.), 
samt samtliga föreslagna insatser från socialtjänsten. Se vidare kapitel 7 
om klassificeringarna. 

 
Fallnr.  Avslutade, avvaktande och intervenerande yttranden 

och samtliga föreslagna insatser från socialtjänsten 
Misshandel 1998 – avslutade utan åtgärd och avvaktande 

1-5, 7-8, 
10,11, 13, 
14,16, 18 

Samtliga avslutade utan åtgärd från år 1998. Inga 
förslagna insatser. 

6/98 Avvakt. Erbjuda konsekvensprogram
9/98 Avvakt. Erbjuda medling
12/98 Avvakt. Missbruksutredning 
15/98 Avvakt. Fortsatt diskussion med familjen om åtgärder
17/98 Avvakt. Erbjuda killgrupp
 Misshandel 2000 – avslutade utan åtgärd och avvaktande 

19, 22, 27, 
30, 32 

Samtliga avslutade utan åtgärd från 20000. Inga insatser föreslås 

20/00 Avvakt. Uppföljningssamtal 
21/00 Avvaktande. Inga insatser föreslås; Erbjuder stödkontakt
23/00 Avvakt. Inga insatser föreslås; Erbjuder stödkontakt
24/00 Avsl.  Inga insatser föreslås
25/00 Avvakt. Inga insatser föreslås; erbjuder konsekvensprogram
26/00 Avvakt. Föreslår medling
27/00 Avsl. Inga insatser föreslås
28/00 Avvakt. Erbjuda ungdomstjänst 
29/00 Avv. Erbjuda ungdomstjänst 
30/00 Avsl.  Inga insatser föreslås
31/00 Avsl. Inga insatser föreslås
32/00 Avsl. Inga insatser förslås
Misshandel 1998 - intervenerande 
33/98 Interv. LVU i hemmet, kontaktperson, urinprover och praktikplats 
34/98 Interv. Professionell samtalskontakt, kontaktperson, överväga LVU 
35/98 Interv. Missbruksbehandling/utredning, bostad, öppenvårdsprojekt 
36/98 Interv. Utredning 50 u SOL, drogtest, uppföljningsmöte
37/98 Interv. Konsekvensprogram och samtalsserie
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38/98 Interv.  Kontaktperson, psykologutredning, skoldaghem
39/98 Interv. Kontaktperson, uppföljningskontakter och ”andra åtgärder” 
40/98 Interv. Kontakt med socialtjänsten, erbjudas åtgärdsprogrammet 

Konsekvens 
41/98 Interv. Kontaktperson och samtalskontakt
42/98 Interv. Skolhemsplacering och familjesamtal
43/98 Interv. Arbetsprogram, stödsamtal
44/98 Interv. Resursskola
45/98 Interv. Fortsatt kontakt med socialtjänsten
46/98 Intrv. Erbjudas konsekvensprogram
47/98 Interv.  Killprojekt
48/98 Interv. Intensifierad stödkontakt med föräldrar och barn
Misshandel 2000 - intervenerande
49/00 Interv. Konsekvensprogram, utredning 50 u SOL
50/00 Interv. Kontaktperson
51/00 Interv. Ungdomstjänst, enskild samtalskontakt, samtal med familjen 
52/00 Interv. Missbruksbehandling/program, avgiftning, stöd, och 

behandling, urinprov, strukturerade samtal 
53/00 Interv. Fortsatt placering HVB-hem, ilskekontroll
54/0 Interv. Brottsförebyggande och medvetandegörande samtal 
55/00 Interv. Brottsförebyggande samtal och samtal om hans situation och 

mående   
56/00 Interv. Brottsförebyggande samtal, enskilt samt med föräldrar 
57/00 Interv. Enskild stödkontakt, uppföljande samtal med familjen 
58/00 Interv. Kontaktperson, psykologbedömning, familjebehandling, 

konsekvensprogram 
59/00 Interv. Familjebehandling, ungdomstjänst kan erbjudas
60/00 Interv. Ungdomstjänst
61/00 Interv. Ungdomstjänst
62/00 Interv. Missbruksutredning, fem individuella samtal, 

uppföljningssamtal samt barnpsykiatrisk utredning 
63/00 Interv. Mellanvårdsprojekt
64/00 Interv. Behandlingshem, barnpsykiatrisk remiss och insatser 
65/00 Interv. Konsekvensprogram, missbruksutredning
66/00 Interven. Mellanvårdsprojekt – ”sista frivilliga insatsen”.
67/00 Interv. Utredande och utforskande att finna insatser.
68/00 Interv. Mellanvårdsprojekt/missbruksbehandling, kontroll/stöd, 

provtagning, strukturerade samtal, kontaktperson och 
psykologbedömning. 

69/00 Interv. Planerad placering 6 u g SOL, familjesamtal och utredning 
70/00 Interv. Ungdomstjänst ~ oavlönat arbete.
71-76 Inget yttrande
Grov misshandel – 1998 - intervenerande 
77/98 Interven. Kontaktperson, olika fritidsaktiviteter
78/98 Interven. Missbruksbehandling, LVU placering u 12 hem.
79/98 Interv. Stödsamtal, kontakt och samarbete med läkare.
80/98 Interv. Behandling och psykiatrisk placering, individuell och 

familjeterapi 
81/98 Interv. Stöd/utreda lämpliga insatser
82/98 Interv. kontaktperson
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83/98 Interv. Behandlingsprogram i öppenvårdsprojekt för kriminalitet 
och droger, fokus på misshandelsbrott. 

Grov misshandel 2000 - intervenerande 
85/00 Interv. Placering LVU u 12 hem enligt dom; yttrandet föreslår 

öppenvård 
87/00 Interv. Omedelbart omhändertagen LVU 6 u, ansöka om LVU, 
88/00 Interv. Placerad LVU u 12 hem för utredning och vård
89/00 Interv. Mellanvårdsprojekt, förebygga kriminalitet och missbruk 
90/00 Interv. Utredning 50 u SOL samt motivationsarbete
91/00 Interv. LVU u 12 hem lång tid, ca 1 år.
92/00 Interv. Erbjudas påverkansprogram, utredning 50 u SOL
93/00 Interv. LVU i hemmet, urinprov, möten och samtal med 

socialtjänsten. 
95/00 Interv. Konsekvensprogram samt ungdomstjänst
96/00 Interv. Ungdomstjänst
97/00 Yttrande saknas Yttrande från frivården
Grov misshandel 1998 – avslutade utan åtgärd och avvaktande 
84/98 Avv. Erbjuda nätverksmöte
98/98 Avv. Uppföljning – familjen ej intresserad av kontakt m. soc.tj. 
99/98 Avv. Uppföljningskontakt föreslås
100/98 Avsl. Inga åtgärder
101/98 Avsl. Inga åtgärder
102/98 Avsl. Omöjligt föreslå insatser enligt socialtjänsten – inget förslag 
103/98 Avv. Erbjuda nätverksmöte
104/98 Avv. Erbjuda nätverksmöte
105/98 Avv. Erbjuda nätverksmöte
Grov misshandel 2000 – avslutade utan åtgärd och avvaktande 
86/00 Avv. Konsekvensprogram (Syfte: gynna den personliga 

utvecklingen).  
94/00 Avv. Påverkansprogram för brott samt ungdomstjänst
106/00 Avsl. Ingen insats bedöms behövas. Samtalat med familjen om 

konsekvensprogram. 
107/00 Avsl. Ingen insats bedöms behövas. Samtalat med familjen om 

konsekvensprogram. 
108/00 Avv. Konsekvensprogram 
109/00 Avsl. Inga insatser.
110/00 Avv. Stödsamtal.
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Bilaga 3  

Sammanställning av fallnummer och år, om brottet eller barnet 
eller något annat står i fokus för socialtjänstens föreslagna insats 

Min klassificering av yttrandet och den unges beskrivna sociala 
situation, se kapitel 7. Fall 1-70 misshandel. Fall 77-110 grov misshandel 

 
Fall Fokus för socialtjänstens föreslagna insats

Barnet Brottet Annat/kan ej avgöras
1/98 G   
2/98 G   
3/98 G  
4/98 G  
5/98 G  
6/98 G G
7/98 G  
8/98 G  
9/98 G  
10/98 G  
11/98 G  
12/98   Kan ej avgöras.
13/98 G  
14/98 G  
15/98 G  
16/98 G  
17/98 G  
18/98 G   
19/00 G  
20/00   G
21/00 G  
22/00 G  
23/00 G  
24/00 G  
25/00   G
26/00 G  
27/00 G  
28/00 G G
29/00 G G
30/00 G  
31/00 G  
32/00  G  
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33/97  Kan ej avgöras; 
34/98 G  
35/98 G  
36/98 G  
37/98 G 
38/98 G  Föräldrarna vill ha uppföljning av brottet. 
39/98 G  

Fall Fokus för socialtjänstens föreslagna insats
 Barnet  Brottet Annat/kan ej avgöras
40/98 G G 
41/98 G  
42/98 G G 
43/98 G  
44/98 G  
45/98 G  
46/98 G G 
47/98 G  
48/98 G  
49/00 G 
50/00 G  
51/00 G G 
52/00 G  
53/00 G  
54/00 G 
55/00 G G 
56/00 G G 
57/00 G  
58/00 G  
59/00 G  
60/00 G 
61/00 G 
62/00 G  
63/00 G  
64/00 G  
65/00 G 
66/00 G G 
67/00 G G 
68/00 G  
69/00 G  
70/00 G 
77/98 G  
78/98 G  
79/98 G  
80/98 G  
81/98 G G 
82/98 G G 
83/98 G G 
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84/98 G G
85/00   G
86/00  G
87/00  G
88/00  G
89/00 G G
90/00 G  
91/00 G  

Fall Fokus för socialtjänstens föreslagna insats
 Barnet  Brottet Annat/kan ej avgöras
92/00   G
93/00 G  
94/00  G
95/00 G G
96/00  G
97/00 Yttrandet är från frivården och har ej klassificerats.
 98/98 G  
99/98 G  
100/98 G  
101/98 G  
102/98 G  
103/98   G
104/98   G
105/98   G
106/00 G  
107/98 G  
108/00 G G
109/00 G  
110/00   G
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