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Av: Lina Santi & Andreas Johansson 

 

 

Abstract 

The purpose with this essay has been to describe and understand why youth community 

service became a penalty in Sweden. The political discourse in which youth community 

service was established has been analyzed with Laclau & Mouffe´s discourse theory. A social 

constructivist onset and a discourse analysis were the methodological tools of the essay. The 

result is two folded. Youth community service was created to strengthen the constitutional 

state, combined with high beliefs of the social services competence. Furthermore the images 

of the youth offenders had an impact on the argumentation, as well as an ambition to keep the 

youths outside of the correctional treatment system. The evaluation ten years later showed 

good results from the new penalty, and wanted to increase the legal security for the youth 

offenders by making youth community service prescribed by law. The content as well as the 

intended group the penalty was designed for, has been changed a lot since 1997 when the idea 

was born.  

Keywords: Youth community service, penalty, youth offenders, punishment, crime.  

Nyckelord: Ungdomstjänst, påföljder, unga lagöverträdare, straff, brott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

INNEHÅLL 

 

1. INLEDNING................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 6 

1.2 Centrala begrepp, stipulativa definitioner ........................................................................ 6 

1.2.1 Ungdomar och unga lagöverträdare ........................................................................... 6 

1.2.2 Påföljdssystem ........................................................................................................... 6 

1.2.3 Diskurs ....................................................................................................................... 6 

2. BAKGRUND ................................................................................................................................ 7 

2.1 Straffrätten i backspegeln ................................................................................................. 7 

2.2 Från barnavårdsnämnd till socialnämnd .......................................................................... 8 

2.3 Ungdomstjänst .................................................................................................................. 8 

2.4 En lag kommer till ............................................................................................................ 8 

3. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................ 9 

3.1 Ungdomsbrottslighetens trendbrott .................................................................................. 9 

3.2 Kriminalpolitikens dilemma ............................................................................................. 9 

3.3 Socialtjänstens roll i straffprocessen .............................................................................. 11 

3.4 Vård för unga lagöverträdare- Socialtjänstens insatser .................................................. 12 

3.5 Samhällstjänst ................................................................................................................. 13 

4. METOD ...................................................................................................................................... 14 

4.1 Diskursanalys som metod ............................................................................................... 14 

4.2 Urval och avgränsningar ................................................................................................ 15 

4.3 Bearbetning av materialet ............................................................................................... 15 

4.4 Validitet .......................................................................................................................... 16 

4.5 Reliabilitet ...................................................................................................................... 17 

4.6 Generaliserbarhet ........................................................................................................... 17 

4.7 Reflexivitet ..................................................................................................................... 17 

4.8 Litteratursökningen ........................................................................................................ 18 

5. UPPSATSENS TEORETISKA PERSPEKTIV ......................................................................... 18 

5.1 Det teoretiska valet ......................................................................................................... 18 

5.2 Ett ontologiskt ställningstagande ................................................................................... 19 

5.3 Anglosaxisk diskursteori ................................................................................................ 20 

6. RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................................................... 22 

6.1 En presentation av materialet ......................................................................................... 22 

6.1.1  Påföljder för unga lagöverträdare Ds 1997:32. ....................................................... 22 

6.1.2 Ingripanden mot unga lagöverträdare SOU 2004:122. ............................................ 22 

6.2 Varför infördes ungdomstjänst som straffpåföljd 1999? ................................................ 22 

6.2.1 Rättsstatens legitimitet ............................................................................................. 22 

6.2.2 Socialtjänstens roll i straffprocessen ........................................................................ 24 

6.2.3 Bilden av den unga lagöverträdaren ........................................................................ 25 

6.2.4 Ungdomstjänsten, de explicita motiven ................................................................... 26 

6.3 Varför lagstadgades ungdomstjänst 2007? ..................................................................... 27 

6.3.1 Unga lagöverträdare ................................................................................................. 27 

6.3.2 Ungdomstjänst ......................................................................................................... 28 

6.3.3 Utformningen av ungdomstjänst .............................................................................. 29 



 
4 

 

6.3.4 Socialtjänstens ansvar .............................................................................................. 30 

6.3.5 Införandet av ungdomstjänst som en självständig straffpåföljd .............................. 31 

6.3.6 Genus ....................................................................................................................... 32 

7. DISKUSSION ............................................................................................................................. 33 

7.1 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 33 

7.2 Förändringar över tid ...................................................................................................... 33 

7.3 Socialtjänsten kontra kriminalvården ............................................................................. 34 

7.4 Metodologiska reflexioner ............................................................................................. 35 

7.5 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 36 

Referenser ....................................................................................................................................... 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

1. INLEDNING 

Ungdomar som begår brott är ett laddat ämne och uppfattningarna i samhället om vad som är lämpliga 

åtgärder mot ungdomars brott skiljer sig åt (Estrada, 1999; Tärnfalk, 2007). Tärnfalk (2007) har i sin 

avhandling visat på politiska och ideologiska konflikter mellan olika intressen och samhällsstrategier 

när ungdomar begår brott. Maktförhållanden på strukturell nivå i samhället förskjuts nedåt, för att 

hanteras av tjänstemän på gräsrotsnivå. Olika lagreformer, som exempelvis införandet av 

samhällstjänst 1990, och ungdomstjänst 1999, kan tolkas som politiska försök att gå olika intressen 

och krav tillmötes.  

 

Denna uppsats har närmare studerat den nyligen lagstadgade påföljden ungdomstjänst, som efter 

årsskiftet 2006/2007 blev obligatorisk för samtliga kommuner i Sverige att erbjuda dömda ungdomar. 

Under perioden 1999-2006 var ungdomstjänst ett komplement till påföljden överlämnande till vård 

inom socialtjänsten (BRÅ, 2005). Antalet ungdomar som fick detta påföljdstillägg har varit relativt 

konstant och pendlar runt 500 per år fördelade på de 86 kommuner i landet som kunnat erbjuda 

ungdomstjänst. BRÅ (a.a.) konstaterar att det var få kommuner där ungdomstjänst var ett vanligt 

inslag i verksamheten, och det rådde olika uppfattningar om vad ungdomstjänst skulle utgöras av och 

hur den skulle tillämpas. I en del kommuner utgjordes den endast av ett påverkansprogram, som 

vanligtvis är ett samtalsprogram med den brottsliga handlingen som fokus. I andra kommuner innebar 

ungdomstjänst uteslutande att ungdomen fick utföra ett oavlönat arbete.  

 

Under praktikperioden av socionomutbildningen har båda författarna kommit i kontakt med 

ungdomstjänst på fältet, via praktik på ungdomstjänst i Stockholm Stad samt Maria Ungdom, dit 

drogrelaterade ungdomsbrottslingar remitterades. En nyfikenhet väcktes inför vad som lett fram till 

dagens påföljdssystem för de unga lagöverträdarna. 

 

En genomgång av tidigare forskning om ungdomstjänst ger ett magert resultat, ett fåtal 

studentuppsatser står att finna. I en konstateras att förutsättningarna för införandet av ungdomstjänsten 

2007 var olika för kommunerna, samt att beredskapen och kunskapsnivån för hur ungdomstjänst 

skulle implementeras var tämligen låg (Eklöf & Kenneberg, 2007). Resultatet bör dock tolkas 

försiktigt, men visar ändå på de tendenser som även BRÅ beskriver. I en annan studie har Smedberg 

& Melin (2009) intervjuat ungdomar som genomgått ungdomstjänst, för att undersöka deras 

upplevelser av påföljden. Studien visar på att de unga är nöjda med påföljden. Resultatet är dock 

diskutabelt, då endast de som slutfört ungdomstjänst samt velat ställa upp på intervju ingått i urvalet. 

Överlag är det intervjuer som uppsatserna haft som metod, vilket kan anses motivera ett annat 

perspektiv och metodologisk ansats för förevarande uppsats.  

 

Frågan denna studie ställer är, vad grundades lagstadgandet av ungdomstjänsten på? Vilka politiska 

idéströmningar och diskurser låg till grund för införandet av ungdomstjänst? Är det för samhällets 

eller ungdomarnas bästa som en ny påföljd skapas? Som konstaterats ovan har kommunerna varit 

skeptiska till påföljden, mindre än hälften av landets kommuner ansåg det nödvändigt att erbjuda 

ungdomarna ungdomstjänst innan det lagstadgades. Är det påföljdssystem vi kan se idag ett exempel 

på ett hårdare samhällsklimat, där allt hårdare straff utkrävs för de dömda ungdomarna? De 

kunskapsluckor som går att skönja är flera till antalet, och studien avser att försöka täppa till några av 

dem.  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys beskriva och försöka förstå varför 

ungdomstjänst infördes som en straffpåföljd i Sverige. Mer specifikt studeras den politiska diskursiva 

process i vilken ungdomstjänst etablerades som påföljdssystem för ungdomsbrottslingar. 

  

Frågeställningarna hålls här öppna i sin karaktär, och bryts ned till mindre beståndsdelar i analysen.  

 

 Varför infördes ungdomstjänst som straffpåföljd 1999? 

 Varför lagstadgades ungdomstjänst 2007? 

 

 

1.2 Centrala begrepp, stipulativa definitioner 

Begrepp är definitionsmässigt mångtydiga, deras innebörd beror på sammanhanget och det pågår en 

ständig strid om dem. Avsikten här är inte att slå fast vad begreppen en gång för alla betyder. 

Nedanstående definitioner avser endast beskriva vad begreppen innebär inom ramen för studien. 

1.2.1 Ungdomar och unga lagöverträdare 

Med ungdomar och unga lagöverträdare menas här barn mellan 15 och 17 år som blivit dömda för 

brott. Denna ålderskategori inbegriper de barn som har blivit straffmyndiga (1 kap. 6§ Brb.) men ej 

ännu uppnått myndig ålder och därmed hålls utanför kriminalvårdens straffsystem. Dessa ungdomar 

särbehandlas mest av dem som uppnått straffmyndig ålder. Det är dock viktigt att notera att undantag 

finns åt båda hållen, unga vuxna kan dömas till ungdomstjänst, och barn under 18 år kan dömas till 

fängelse, om synnerliga skäl föreligger.  

1.2.2 Påföljdssystem 

Med påföljdssystem avses här främst de straffpåföljder och myndigheter ansvariga för dessa som finns 

tillgängliga för unga lagöverträdare. Den centrala tanken när barn och unga döms för brott är att de 

ska hållas utanför kriminalvårdens straff och påföljder och istället ska beredas vård och behandling 

utifrån sina individuella behov inom den kommunala socialtjänsten. Detta utifrån barnets bästa och 

barnperspektivet i SoL, samt straffvärdet i påföljdssystemet för unga (Tärnfalk, 2007). De påföljder 

som framförallt används när det gäller unga lagöverträdare är sluten ungdomsvård, böter, 

åtalsunderlåtelse, vård inom socialtjänsten och ungdomstjänst.  

1.2.3 Diskurs 

Diskurs är ett abstrakt begrepp med ett flertal förekommande definitioner avhängiga vilka perspektiv 

och vetenskapsområden de används inom. I denna uppsats är en samhällsvetenskaplig definition mest 

relevant. Winther Jorgensen & Philips (2000) menar att diskurser hjälper människan att organisera 

världen och synen på verkligheten. Det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, vilket innebär 

att diskursen även påverkar vårt agerande i denna värld. Neumann (2003) specificerar; en diskurs är 

ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste inom olika 

institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Detta ”diskurssystem” är således 

verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 

relationer.  
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till påföljdssystemet och ungdomstjänsten. Inledningsvis ges en 

kortfattat historisk tillbakablick på straffrätten och därefter en introduktion till ungdomstjänsten. 

Avslutningsvis beskrivs lagstiftningsprocessen som den ser ut i idag.  

2.1 Straffrätten i backspegeln 

Synen på brott och straff har varit föremål för stora svängningar de senaste seklen. Dagens 

kriminalpolitik och straffrätt är på intet sätt en statisk konstruktion, utan i allra högsta grad ett 

föränderligt system relativt starkt influerat av politiska och samhälleliga normer och värderingar. 

Svensson (2001) betonar att man för att förstå logiken i den empiriska verkligheten behöver betrakta 

det studerade fenomenet i historiskt perspektiv.  

 

Det straffrättsliga tänkandet har i århundraden präglats av ett betonande på vedergällning och sonande 

av skuld, starkt influerat av kyrkans uppfattning. Efter den centrala statsmaktens framväxt lades mer 

betoning på lydnad hos befolkningen och säkerhet för person och egendom. Grymma offentliga 

dödsstraff användes i avskräckande syfte för att minska brottsligheten. Under upplysningstiden 

framhölls att straffet skulle vara bundet av lag som utfärdats före brottet, och stå i proportion till 

brottets svårighetsgrad. Man betonade individualprevention, att beröva den individ som begått brottet 

förmågan att begå nya brott, och ändra hans sinnesstämning så att han inte längre önskade att begå 

brott (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). Två inriktningar kan härledas från denna period; 

absoluta straffrättsteorier, där straffet är ett mål i sig, samt relativa straffrättsteorier, med betoning på 

straffet som ett medel för att upprätthålla ordningen i samhället och skydda den enskilde mot 

övergrepp. En av dessa relativa straffrättsteorier, den sociologiska skolan, avvisade helt 

vedergällningsteorin. Man menade att straffets uppgift var att bekämpa kriminaliteten som ett socialt 

fenomen. Lagöverträdarna kategoriserades och olika grupper skulle få olika konsekvenser utifrån sina 

förutsättningar (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). 1864 års strafflag var helt uppbyggd på 

preventionstanken (allmänprevention) och detta innebar att straffen skulle fungera i ett avskräckande 

syfte. Genom brottsbalkens ikraftträdande 1965 med sitt fokus på behandling har nya påföljder 

konstruerats och kombinerats. Man ansåg här att brottslingen var en produkt av den sociala miljön. 

Det var viktigt med behandling för att förebygga fortsatt brottslighet. Påföljden skulle med andra ord 

”främja den dömdes anpassning i samhället” (1kap 7§ BrB, upphävd i 1989års reform).  

 

Behandlingstanken kom att kritiseras kraftigt. Påföljden relaterades inte till brottet utan till det 

individuella behandlingsbehovet vilket gjorde att proportionalitetsprincipen kom i skymundan. Även 

påföljdsvalet ifrågasattes utifrån den dömdes perspektiv. Om påföljden inte relateras till brottet, kan 

det framstå som om reaktionen avser hans person snarare än hans gärning. Det uppfattades som 

nedvärderande och moraliskt fördömande, och dolde även att anledningen till ingripandet är den 

dömdes handlande och inte hans person. Kritiken ledde fram till tämligen stora förändringar som 

genomfördes i påföljdssystemet 1989, då nutidens fokus på förutsebarhet, konsekvens och 

proportionalitet såg dagens ljus (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). Under 1990-talet var 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare föremål för flertalet utredningar och utvärderingar. Den 

första redovisades i betänkandet Reaktion mot ungdomsbrott (SOU 1993:35), och följdes av ett antal 

utredningar där bland annat hela straffsystemet föreslogs reformeras (SOU 1995:91). 
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2.2 Från barnavårdsnämnd till socialnämnd 

Socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 1982 och ersatte bland annat den då gällande 

barnavårdslagen, vilket innebar betydande förändringar av såväl socialtjänstens mål som dess medel. 

Barnavårdslagen syftade både till att tillgodose den unges behov av vård och se till att förhindra att 

den unge genom sitt beteende skadade samhället. I barnavårdslagen ingick således ett samhällsskydd 

som gick utöver den enskildes intresse. Barnavårdsnämnderna skulle vid behov ingripa oavsett om 

något samtycke förelåg eller inte. I första hand skulle man ingripa med förebyggande insatser. Räckte 

inte det hade barnavårdsnämnderna möjlighet att omhänderta den unge för samhällsvård. Ett sådant 

ingripande innebar att den unge togs om hand och överlämnades till ett enskilt hem eller till en 

lämplig institution. Efter socialtjänstlagens ikraftträdande försvann barnavårdslagens krav på att 

skydda samhället från den unges skadliga beteenden. Utgångspunkten blev i stället att all omsorg om 

barn och ungdomar i största möjliga utsträckning ska vara frivillig och ske i samförstånd (DS 

1996:32). 

 

2.3 Ungdomstjänst  

Den 1 januari 2007 infördes ungdomstjänst som en ny och fristående påföljd för unga lagöverträdare 

under 21 år. Ungdomstjänst är en påföljd för brott med ett straffvärde på upp till ett års fängelse och 

ges även som alternativ till bötesstraff. För att dömas till ungdomstjänst krävs den unges samtycke 

samt att påföljden anses lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. 

Den som döms till ungdomstjänst skall åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt 

anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar (§2 kap 32 BrB). Det oavlönade 

arbetet kan närmast liknas vid en praktikplats i sin karaktär, och den särskilt anordnade verksamheten 

består generellt av en samtalsserie om brott, ett så kallat konsekvensprogram. Utformningen i detalj är 

dock upp till respektive kommuns socialtjänst, vilket gör att påföljden kan se olika ut beroende på var 

man bor i landet. Det enda lagen kräver är att det oavlönade arbetet ska vara den större delen av 

straffet (SOU 2004:122). 

2.4 En lag kommer till 

Vem som helst kan lämna in ett förslag till en ny lag, enskilda personer, intresseorganisationer m.fl. 

men det vanligaste är att riksdagen lämnar in ett lagförslag. Först måste en utredning (SOU) på 

lagförslaget göras. Detta görs ofta av tjänstemän på regeringskansliet eller en kommitté av flera 

personer som har kunskaper i ämnet, men den kan även göras av en enskild person med goda 

kunskaper inom ämnet. Den färdiga utredningen är ett offentligt dokument och den går på remiss till 

olika organisationer och myndigheter för att de ska uttala sig om innehållet i utredningen. Efter 

utredningen har varit ute på remiss skriver regeringen en proposition som är ett förslag på den nya 

lagen. Därpå studerar lagrådet propositionen så den inte strider mot redan gällande lagar. Om de 

godkänner förslaget är det nu riksdagens tur att studera förslaget i något av sina utskott för att sedan 

fatta ett beslut om lagen ska införas eller inte. Enskilda riksdagsledamöter kan då lämna in sina egna 

förslag på lagändringar om de vill se lagen utförd på ett annat sätt, så kallade motioner. Sedan är det 

upp till riksdagen om de vill rösta för att införa den lag som finns i propositionen, motionen eller inte 

alls. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Som nämnt inledningsvis finns det i princip ingen tidigare forskning om fenomenet ungdomstjänst. 

Detta kan delvis bero på att ungdomstjänsten är relativt ny i påföljdssystemet, och forskning generellt 

tar lång tid att generera. Ett försök att finna en internationell motsvarighet till den svenska påföljden 

har stött på flera svårigheter, bland annat hur ungdomstjänst ska översättas, samt hur avvikande 

utformningen på liknande påföljder kan vara innan en jämförelse blir meningslös. För att finna 

forskning blev således ett abstraktionshöjande nödvändigt, vilket innebär att fokus försköts från 

ungdomstjänst till påföljdssystemet i allmänhet och de unga lagöverträdarna.  

 

 Forskning om unga lagöverträdare och ungdomsbrottslingar är ett betydligt mer utforskat ämne. 

Ungdomsbrottslighet som forskningsområde tangerar flera olika discipliner såsom sociologi, 

kriminologi, juridik, rättssociologi m.fl. Undersökningar kring myndigheters olika roller i 

straffprocessen, påföljdssystemen nationellt och internationellt de senaste seklen, samt analyser kring 

ungdomar som samhällsproblem historiskt och i modern tid står även att finna. Komplexiteten är 

betydande, och ingen disciplin kan ensamt säga sig finna lösningarna på problematiken kring de unga.  

 

3.1 Ungdomsbrottslighetens trendbrott 

Trots medias allt mer dramatiska rapporteringar och allmänhetens uppfattning om den ökade 

ungdomsbrottsligheten så kommer flertalet forskare fram till att ungdomar dömda för brott har hållit 

sig på en konstant nivå eller t.o.m. minskat sedan 1970-talet (Estrada, 1999, Granath, 2007, Tärnfalk, 

2007). Vad som även framkommer är att påföljdsvalen för unga lagöverträdare har gått åt det mer 

ingripande hållet under de senaste tjugofem åren. Detta har enligt Granath (2007) inte något att göra 

med att brotten skulle ha blivit allvarligare eller med gärningsmännen själva att göra. Han ser en 

märkbar trend att unga allt oftare döms till vård inom socialtjänsten vid brott där man tidigare ofta 

meddelade åtalsunderlåtelse. Rent statistiskt ser man ingen märkbar minskning av strafföreläggande 

men Granath påpekar däremot att detta till stor del beror på 1988 års lagändring, vars införande tillät 

domstolen att döma till vård inom socialtjänsten samt att utdöma böter som en tilläggssanktion om 

man inte ansåg att vård inom socialtjänsten var tillräckligt strängt med tanke brottets straffvärde. Efter 

införandet av ungdomstjänst 1999 så har dock böter minskat kraftigt som tilläggs påföljd (Granath, 

2007). Även i Storbritannien märker man av denna trend. De har märkt att unga döms till längre 

frihetsberövande straff än tidigare samt att färre får åtalsunderlåtelse, däremot så har man även sett att 

fler får strafförelägganden istället för att dömas i domstol (Morgan, 2009).  

 

De slutsatser som man kan dra av denna forskning är att man allt oftare dömer ungdomar till andra 

straff än böter vilket kan hänga ihop med en föreställning om att ungdomarnas föräldrar ofta betalar 

deras böter. Samtidigt som straffen har blivit mer personliga och strängare har man insett att det kan 

vara en fördel att hålla ungdomar utanför domstolar i så stor utsträckning som möjligt. Om samhället 

upplever att ett problem ökar så känns det som en naturlig reaktion på detta är att kräva strängare tag 

mot detta problem vilket i detta sammanhang ofta innebär önskemål om hårdare straff.  

 

3.2 Kriminalpolitikens dilemma 

En av anledningarna som Estrada (1999) kan se till reaktionsförändringarna i kriminalpolitiken är 

framförallt dagens media där brottslighet har ett högt nyhetsvärde och finns mer tillgänglig än 

tidigare. Media sänder ut en bild av verkligheten som allmänheten tar till sig och inte alltid reflekterar 

över. Tidigare fanns det en större enighet mellan partierna om hur kriminalpolitiken skulle utformas. 
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Idag har det snarare blivit en partipolitisk fråga hur man ska hantera ungdomsbrottsligheten. Estrada 

(a.a.) menar att reaktionsförändringarna på brottslighet kan bero på att välfärdsstaten är utsatt för en 

legitimitetskris som har uppstått i och med den högervåg som har varit på frammarsch under de sista 

decennierna. Istället för att använda den traditionella socio-ekonomiska arenan för att visa upp sin 

handlingskraft så används brottsproblemet. Makthavarna kan uppvisa att de gör något åt ”den ökade 

ungdomsbrottsligheten” och ta tuffare tag mot de som utför brott, i ett försök att återvinna sin 

legitimitet. Ungdomstjänst är ett exempel på en åtgärd som har införts för att man inte ansåg att enbart 

vård eller böter hade tillräckligt högt straffvärde, att det inte var tillräckligt stränga straff. Ett annat 

exempel är att man kan dömas till både vård inom socialtjänsten och böter. Detta kan enligt Estrada 

innebära att man stigmatiserar vissa grupper som t.ex. ungdomar mer än tidigare. Att media 

rapporterar om den ökade brottsligheten trots makthavarnas fokus på att minska 

ungdomsbrottsligheten kan leda till en fördjupad legitimitetskris då deras insatser inte ger det resultat 

som allmänheten förväntar sig att det ska göra, att det bara är tomma ord (a.a). 

 

Garland (2001) bekräftar ovan nämnda utveckling och hävdar att det som driver kriminalpolitiken i 

det senmoderna västerländska samhället, kan hänföras till en allmän rädsla över brottsutvecklingen 

(Garland, 2001). Han menar att detta kan innebära att allmänhetens krav ökat på politikerna att agera 

kraftfullt mot en upplevd ökande brottsutveckling. En strategi för att bemöta detta krav kan skådas i 

hur staten sprider ansvaret för brottskontrollen genom att inlemma andra myndigheter, som till 

exempel socialtjänsten, i brottsbekämpningen. Genom att göra detta kan straffsystemet framstå som 

mer effektivt (Garland, 2001, Estrada, 1999). Tärnfalk (2007) menar att klyftan mellan samhällets 

olika strategier mot ungdomars brott har ökat genom de förändringar som skedde i påföljdssystemet 

1999 för unga lagöverträdare. Ett centralt problem blir då, som hans empiriska resultat tyder på, att 

denna typ av samverkan mellan myndigheter inte enkelt kan åstadkommas eftersom de verkar utifrån 

olika syften (däribland socialtjänsten, domstolen och åklagarmyndigheten). 

 

Granath (2007) menar dock att Estradas och Garlands förklaring till den hårdare synen på brott inte är 

riktigt relevant när det gäller just ungdomars brott. Han menar att denna syn har vuxit fram med tanke 

på vuxna och framförallt vid fängelsestraff. Garlands analyser utgår från fängelsepopulationens 

utveckling vilket är mindre intressant att studera när det gäller ungdomsbrott i Sverige, då 

fängelsestraffet inte ingår i ungdomars straffskala (utom när synnerliga skäl föreligger). Att domstolar 

i Sverige inte dömer unga till böter och fängelse oftare än tidigare menar Granath är ett tydligt tecken 

på att det Garland visar på gäller för vuxna lagförbrytare i första hand. Hans tanke är att böter och 

fängelse tydligast ger lagöverträdaren ett pris på sitt brott, exempelvis att misshandel kan ge ett par 

månaders fängelse. Hans studier visar istället att fler döms till vård inom socialtjänsten och hans teori 

är att detta bevisar att behandlingstanken fortfarande har en stark position inom rättsväsendet. Han 

bortvisar dock inte Garlands teori helt och påpekar att det inte kan uteslutas att attitydförändringar hos 

domare och åklagare ”har kopplingar till marknadsstatens värderingar och en ökad rädsla för brott i 

den nya typen av samhällsekonomi” (a.a.).  

 

Det som Granath för fram som en anledning till den förändrade synen på ungdomsbrottslighet och de 

påföljder som är kopplade till denna är fokuset på brottsoffren. Han har kommit fram till att begreppet 

brottsoffer i det svenska språket över huvud taget inte existerade innan 1970-talet. Fokus har skiftat 

från brottslingen till brottsoffret och den kränkning som denne blir utsatt för. Ett exempel på 

kopplingen mellan brottsofferdiskussionen och påföljdssystemet som han tar upp är införandet av 

medling i rättsprocessen för att stärka brottsoffrets position i rättsskipningen. Att brottsoffret har 

synliggjorts kan vara en av anledningarna till att domstolarna och åklagare idag väljer strängare straff, 

för att återupprätta brottsoffret (Granath, 2007). 
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Trots att dessa tre forskare har olika förklaringsmodeller till varför synen på ungdomsbrottsligheten 

har förändrats så är de alla överrens om att den har blivit hårdare. De olika förklaringsmodellerna som 

framkommer i denna text är i hög grad relevanta och det är troligt att de tillsammans kan hjälpa till att 

förklara den komplexa verkligheten. Att det idag finns ett stort utbud av olika nyhetsmedier samt att vi 

tar del av allt fler länders nyhetsbevakning gör att vi oftare utsätts för en negativ bild av ungdomar 

som brottslingar. Det är ett känt faktum att ju värre brott som exponeras desto fler lösnummer säljer 

tidningarna. Medierapporteringen påverkar den allmänna opinionen och allmänhetens rädsla för en 

ökande brottslighet leder till att politikerna måste hantera och agera mot dessa problem. Dessutom får 

brottsoffren allt större utrymme i medierapportering, exempelvis i det populära tv-programmet 

Efterlyst. Denna typ av medierapportering ökar fokus på brottsoffret och kan leda till en starkare vilja 

att återupprätta brottsoffret. 

 

3.3 Socialtjänstens roll i straffprocessen 

Socialtjänsten ansvarar idag både för de yttranden som ligger till grund för domstolens beslut om den 

unge ska dömas till ungdomstjänst samt att genomföra själva påföljden. Detta har hela tiden varit en 

viktig utgångspunkt för lagstiftarna (prop. 2005/06:165). Socialtjänsten ska bedöma om den unge har 

särskilt behov av vård eller andra åtgärder, samt uppskatta risken för fortsatt brottslighet. Tärnfalk 

(2007) menar här att socialtjänsten saknar redskap för att bedöma ungdomars vårdbehov och 

brottslighet på ett tillfredsställande och likvärdigt sätt, något som inte förbättras med lagändringar. 

Man kan anta att Tärnfalk efterfrågar en centraliserad verksamhet, där tjänstemännen är 

specialutbildade för att hantera unga lagöverträdare. Både socialtjänsten och domstolarna ställs genom 

lagstiftningen inför motstridiga krav som tycks omöjliga att uppfylla samtidigt (a.a.). Ett exempel på 

denna motstridighet är lagstiftningens krav på att beakta både barns behov och brottets allvar.  

 

Enligt Tärnfalk finns en konkurrens mellan olika strategier när ungdomar begår brott i både 

socialtjänsten och i straffsystemet. Konkurrensen förefaller till stor del domineras av ideologier, 

intressen och makt, snarare än av kunskaper om orsaker till brottsligt beteende och vetenskapligt 

belagda metoder (våra kurs.) för att komma tillrätta med detta. Han frågar sig vilken sorts socialtjänst 

vårt samhälle vill ha och poängterar att hans resultat visar att sammankopplingen av straffrätten och 

socialtjänsten är djupt problematisk, lika oförenliga som olja och vatten (Tärnfalk, 2007). Detta beror 

till stor del på konflikten mellan barns behov och straffvärde, den grundläggande rationaliteten som 

respektive system är centrerat kring. Det är oftast socialtjänsten som kritiseras för de brister som 

uppstår, och är en tacksam syndabock för medier. Tärnfalk drar tolkningen ytterligare ett steg och 

frågar sig om socialtjänsten har en latent roll, ett slags kriminalpolitisk syndabock. En del kritik kan 

anses rimlig, dock inte all. Domstolarna har den slutgiltiga makten att besluta och är inte tvingade att 

överlämna den unge, om yttrandet inte uppfyller rimliga krav, d.v.s. att det håller en hög kvalité och 

baseras på sakliga argument med ungdomens behov i fokus. I en avslutande diskussion pekar Tärnfalk 

på fördelarna att dela upp de samhälleliga strategierna mot ungdomsbrottsligheten, att skilja ur 

socialtjänsten från straffsystemet, för att därigenom ge den en mer specifik roll som behovsbedömare 

och rehabiliterare (a.a). 

 

Svensson (2001) ser dock inte ovan nämnda konflikt i samarbetet mellan socialtjänst och frivård, 

vilket kan anses rimligt, då frivården endast inbegriper vuxna individer. Detta leder till att den största 

orsaken till motsättningen för barn och unga (barns bästa och behovsbedömningen), och straff, 

försvinner, då dessa aspekter inte gäller för de vuxna i påföljdssystemet. De två systemen har här 

istället ett gemensamt mål uppsatt, att förhindra fortsatt brottslighet hos den enskilde. 
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Att Svensson inte ser samma konflikt som Tärnfalk kan bero på att det för ungdomar inte finns någon 

instans som har samma uppgifter för ungdomar som frivården har för vuxna. Frivårdens uppgifter är 

för närvarande förlagda på socialtjänsten och möjligtvis är det just där problemet ligger, att det inte 

finns någon ”ungdomsfrivård", det närmaste som finns i Stockholm är BAS (Bromma arbets- och 

studiecenter) som har i uppgift att sköta det praktiska samt samordna ungdomstjänst i Stockholm.  

 

3.4 Vård för unga lagöverträdare- Socialtjänstens insatser 

Det finns i Sverige en lång tradition att unga lagöverträdare som bedöms vara i riskzonen för fortsatt 

kriminellt beteende överlämnas för vård inom socialtjänsten. Det framkommer dock med jämna 

mellanrum kritik mot denna påföljd samt krav på att den ska avskaffas. Som reaktion på denna kritik 

förstärktes 1999 de straffrättsliga principerna i påföljdssystemet för unga lagöverträdare, detta innebar 

att principerna om förutsebarhet, proportionallitet och konsekvens fick ett större utrymme. Ett 

exempel på detta är införandet av möjligheten att förstärka överlämnandet till socialtjänsten med en 

tilläggspåföljd i form av böter eller ungdomstjänst. Ett av de argument som finns för att avskaffa 

överlämnande som påföljd är att den är oklar och att det är en stor andel av de unga lagöverträdarna 

som återfaller i kriminalitet. Man menar att det skulle vara bättre att kriminalvården får överta 

ansvaret för unga lagöverträdare och att det skulle öka förutsättningarna för att genomföra vården och 

ge en mer enhetlig verkställighet. En kritik som finns mot överlämnande till vård inom socialtjänsten 

är att det finns så många olika varianter av vård inom socialtjänsten. Brottsförebygganderådets (2005) 

rapport konstaterar att det finns över hundrafemtio olika kombinationer av insatser att tillgå. Trots den 

kritik som denna påföljd har fått utstå visar Brå:s (a.a.) statistik att antalet unga lagöverträdare som 

döms till den ökar. En reaktion på införandet av ungdomstjänst som Brå (a.a.) konstaterar är att färre 

döms till böter i kombination med överförande till vård inom socialtjänsten. Detta var just det som 

lagstiftarna var ute efter när de införde möjligheten att döma till ungdomstjänst som tilläggspåföljd. 

 

Brå (2005) konstaterar att det inte är helt ovanligt att man begår brott under tonårstiden och påstår att 

det kanske till och med kan vara en del av en normal men kanske lite stökig utveckling. Enligt deras 

självdeklarationsstudie, från 2003, hade ca 62 procent av killarna och 49 procent av tjejerna i årskurs 

nio som tillfrågades begått någon typ av stöldbrott det senaste året, det är däremot en betydligt mindre 

del som lagförs för brott. Det är de som begår upprepade kriminella handlingar som riskerar att 

utveckla en kriminell livsstil som vuxna och det är detta som man främst vill få bukt med, det handlar 

om ca 16 procent av de som lagförs för brott i tonåren. Många av dem som överlämnas för vård inom 

socialtjänsten (ca 67 procent) har någon gång tidigare varit i kontakt med socialtjänsten. Detta kan 

tyda på att själva kriminaliteten kan vara ett symptom på andra sociala problem (Brå, 2005). 

 

Det mest använda verktyget som används i arbetet med unga lagöverträdare är samtalet. Detta kan ske 

i flera olika konstellationer, till exempel individuella samtal eller familjesamtal. Det har de senaste 

åren blivit vanligare med mer strukturerade samtalsserier där teman för varje samtal redan är givna, en 

insats som innehåller sådana samtal kallas för påverkansprogram, vilket är ett samlingsnamn för flera 

olika former av strukturerade program. Dessa syftar till att medvetandegöra den unge om 

konsekvenserna av dennes handlande. Innehållet i programmen varierar dock kraftigt från kommun 

till kommun (Brå, 2005).  
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3.5 Samhällstjänst 

Samhällstjänst är den straffpåföljd som är mest lik ungdomstjänst i utformningen. Båda är 

välfärdsorienterade straff som avtjänas i samhället. Vissa forskare menar att  denna typ av straff 

åstadkommer minst skada för den enskilde (Linderborg, 2001) samtidigt som de är effektiva för att 

uppnå de mål man satt för påföljden. För den enskilde innebär straffen en del ”pina och förluster” 

samtidigt som det inte innebär någon form av skada på dennes livssituation. Till skillnad mot 

fängelsestraff så finns det en möjlighet att försöka ändra ett destruktivt beteende under tiden som man 

avtjänar sitt straff. Detta på grund av att man kan hålla kvar de band som man har till ”det vanliga 

livet” (a.a.). Just tanken att en brottsling kan förändras är central i Linderborgs slutsatser. Han menar 

att samhällstjänst är en kombination av en preventiv integrationsfrämjande kriminalpolitisk åtgärd och 

ett formellt noggrant verkställt straff som påverkar personen negativt. Även om en del 

intervjupersoner i hans studier upplevt att de element som påverkade deras ”vanliga” livsstil negativt 

också var ett stöd i deras försök att ändra sina liv, så var det en väldigt jobbig uppgift för dem att 

genomföra dessa förändringar. Linderborg menar här att samhällstjänst är ett straff men även ett stöd 

som möjliggör normalitet och att dessa egenskaper inte är oförenliga.  

 

Det finns en viss kritik mot samhällstjänsten och då framförallt omvandlingsrelationen mellan 

fängelse och samhällstjänst, där fängelsestraffet på ett par månader kan omvandlas till exempelvis 100 

timmar samhällstjänst. Kritiker hävdar att samhällstjänst är ett för milt straff; detta anser Linderborg 

grundar sig i en uppfattning om att fängelse är det enda rätta straffet för lagöverträdare. Det finns en 

uppfattning om att fängelsestraff alltid innebär samma sak, att varje brott automatiskt har ett straff 

som tillhör det att det finns en exakt skala för hur det ska dömas. Detta stämmer inte alltid och 

intervallen mellan högsta och lägsta straff är ofta stora. Dessutom så behöver inte ens samma straff 

innebära samma sak, två år på en sluten anstalt är för individen ofta väldigt olikt två år på en öppen 

anstalt (Linderborg, 2001). 
 

Vill man påverka människans beteende och övriga liv genom att se straffet som en pina 

och förlust som kan mätas i timmar och dagar eller vill man utveckla straffets innehåll i 

preventiv riktning så att det förbättrar lagbytarnas möjligheter att etablera sig i samhället 

och ändra sina liv? (Linderborg, 2001, s.78).  
 

Linderborgs slutsats är att det är ett långvarigt arbete att frigöra sig från ett lagstridigt beteende och att 

detta arbete kan påverkas positivt även genom valet av straffpåföljd utan att man avstår från straffets 

”straffande” målsättning (Linderborg, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

4. METOD 

I detta kapitel redogörs för hur studiens alla delar har genomförts. Kapitlet inleds med en diskussion 

om diskursanalys som metod, och följs av en redogörelse för urval och avgränsningar. Vidare beskrivs 

hur materialet har bearbetats och analyserats. Slutligen diskuteras studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, samt ett inlägg om reflexivitet.  

4.1 Diskursanalys som metod 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys beskriva och försöka förstå ungdomstjänstens 

införande som straffpåföljd. Beroende på teori/metodval sätts fokus på olika aspekter av ett visst 

fenomen. Skälet till att valet föll på diskursanalys, är diskursanalysens fokus på diskursiva relationer, 

dvs. språkliga uttryck i olika former. Ett sorts studium av samhällsfenomen med språket som fokus, 

och dess bidrag till utformningen av verkligheten (Bergström & Boreus, 2000). En fördel med 

diskursanalysen är även förmågan att inte göra någon åtskillnad mellan vad som sägs och görs, något 

som ofta är fallet inom idéanalysen. Man får en funktionell syn på språket. Vidare kan makt och 

normer analyseras, vilket kan ses som ytterst närvarande i de offentliga texter som nedan kommer 

analyseras.  

 

Hos många diskursanalytiker verkar det finnas en önskan att riva ner uppdelningen mellan metod och 

metodlära å ena sidan och teori å den andra. Genom att montera ner denna hierarki vill de 

åskådliggöra på vilket sätt varje teori rymmer metodiska implikationer. En sådan ambition finnes inte 

i denna studie. Det som kan konstateras är att det inte går att dra en klar gräns mellan teori och metod 

vid diskursanalyser.  

 

Diskurser är något som står att finna i alla aspekter av vår verklighet, metodik är inte undantaget. 

Neumann (2003) menar att metoddiskursen är genomsyrad av makt. Görs valet att stå utanför metoden 

så väljer man samtidigt att avstå från en maktresurs, och riskerar att förgöras av metodiker just för att 

studien inte har någon metod. Det krävs således ett metodologiskt medvetet och transparent val för 

denna studie. Metod uppfattas ofta som ett sätt att beskriva något utifrån en extern position. Detta är 

dock inte en reell möjlighet för diskursanalysen, då den innebär att det inte finns en sådan position 

utanför den sociala verklighet i vilken diskursanalytikern själv är indragen.  

 

Vad innebär då rent konkret diskursanalysen som metod? Beroende på vilket auktoritet i 

forskningsvärlden man tillfrågar ges olika svar, och diskursanalytiska verktyg finns det gott om, även 

om man får se dem mer som ramar och utgångspunkter, snarare än färdiga analysverktyg. Detaljerna i 

metodiken överlåtes åt forskaren i fråga att konstruera utifrån studiens syfte, vilket i detta fall innebär 

att undersöka uppkomsten av fältets kategorier, problem, argument, teman och intressen. Frågor att 

ställa till empirin är exempelvis; i vilka former och under vilka betingelser har en viss mening 

(diskurs) uppstått? Vilka hinder begränsar förståelsen av vad man kan tänka, även kritiskt, inom 

ramen för en redan fastställd mening (diskurs). Hur kan man uppnå erkännande för en kritisk och 

annorlunda beskrivning av denna redan fastställda mening?  

 

Inom diskursanalysen avses inte att försöka komma bakom diskursen när man analyserar, man ska 

alltså inte fundera på vad människor egentligen menar när de säger eller skriver något eller hur 

verkligheten egentligen ser ut bakom diskursen. Tanken med en diskursanalys är att man aldrig kan nå 

verkligheten bakom diskurserna och det är därför som diskurserna blir föremål för analysen. Studien 

ska undersöka det som faktiskt har sagts för att se om det finns något mönster mellan eller inom de 

texter som analyseras, och även vilka sociala konsekvenser olika framställningar kan innebära. 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet för uppsatsen har baserats på de texter som kan anses centrala för ungdomstjänstens tillkomst. 

Foucault insisterade på att man borde ”läsa allt, studera allting” (Neumann, 2003), vilket inte är 

praktiskt genomförbart, speciellt inte för ett forskningsprojekt på C-uppsatsnivå. Då diskursanalysen 

fordrar en textläsning på ett djupgående plan, till skillnad från exempelvis innehållsanalysen, 

begränsar detta urvalsstorleken. Om mer tid fanns till förfogande hade exempelvis artiklar och 

undersökningar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), riksdagsdebatter och ett antal andra offentliga 

texter varit relevanta och skapat en mer heltäckande bild av ungdomstjänsten. 

  

Neumann (2003) hävdar att en del texter framträder som anknytnings- eller fästpunkter för diskursen, 

vilket närmast kan beskrivas som diskursens institutionalisering. Dessa texter kallar han för 

monument. På samma sätt som historiker ägnar sig åt källkritik kan diskursanalytikern bedriva 

monumentkritik, exempelvis när man vill avgränsa diskursen och finna vilka texter som bär upp den. 

Då de diskurser som analyseras i denna uppsats företräder den svenska centraladministrationen kan 

man tämligen säkert räkna med SOU-texter bland monumenten. I urvalsprocessen blev således en 

monumentidentifiering nödvändig. Denna gjordes genom en översiktlig genomgång av flertalet 

politiska texter som berörde ungdomstjänst och finns publicerade i riksdagens databas. Då dessa texter 

har en tendens att vara intertextuellt refererande var det tämligen enkelt att följa texterna bakåt. 

Resultatet av denna genomgång gav en promemoria (DS 1997:32) samt en uppföljning av denna 2004 

(SOU 2004:122), där diskursen om ungdomstjänsten kan antas vara etablerad. Promemorian kan ses 

som pionjärtexten för ungdomstjänsten och visar på konflikter mellan diskurser. En motion 

(1997/98:Ju34) där förslag om ändringar angående ovan nämnda promemoria skulle ingå i urvalet, 

med förhoppning om att visa på den politiska strid som ständigt sker, om kampen mellan diskurser 

och verklighetsuppfattningar. Tidsbrist ledde dock till att detta dokument fick utelämnas. Vidare hade 

de till betänkanden hörande propositioner varit relevanta för undersökningen, bland annat för att det är 

i dem som regeringen tar ställning till lagförslagen och de argument som förts i utredningarna. För 

denna studie var dock de utredande och argumenterande texterna i form av ovan nämnda promemoria 

och SOU de som bäst ansågs kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.  

 

 

4.3 Bearbetning av materialet 

 

Målet med denna studie har främst varit att utifrån en diskursanalys finna de diskurser som 

påverkade införandet av ungdomstjänst som straffpåföljd för unga lagöverträdare. Då det inte 

finns någon särskild metod för diskursanalys inom samhällsvetenskapen är det upp till varje 

författare att finna en analysmetod/analysverktyg som passar den egna studien (Winther- 

Jörgensen & Phillips, 2000).  

 

Materialet lästes först översiktligt för att få en överblick över detsamma, för att sedan läsas mer 

ingående. Då diskursanalysen är till för att studera språket lästes materialet med ett särskilt fokus 

på vilket språk som användes och hur det användes för att föra fram sitt budskap. Därpå var det 

viktigt att få ner materialet till en mer hanterbar nivå rent omfångsmässigt. Detta gjordes genom 

att dela upp materialet i olika kategorier, vilket gjordes av båda författarna var för sig för att 

säkerställa att så många kategorier som möjligt kom med i studien, för att sedan sammanställa 

vilka kategorier som är mest relevanta. Kategorierna valdes sedan ut baserade på vad den tidigare 

forskningen diskuterat, samt de aspekter som studiens teoretiska perspektiv avser belysa: Bilden 
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av ungdomar och unga lagöverträdare, Socialtjänstens roll i straffprocessen, Rättstatens 

legitimitet samt Bilden av ungdomstjänst. Vidare plockades citat ut ur materialet som visade på 

den centrala innebörden inom respektive kategori. 

 

I denna uppsats har det funnits en målsättning att finna de diskurser som ledde fram till införandet 

av ungdomstjänst samt att försöka beskriva och analysera dem. Denna analys har gjorts genom att 

utifrån den nedan beskrivna diskursteorin hitta nodalpunkter, element, hegemonier samt 

antagonism i empirin. Detta har till viss del gjorts genom att söka finna de system av distinktioner 

som finns inom och runt en diskurs. Härigenom har studien kunnat visa om det finns några 

motsättningar inom diskurserna, såsom synen på ungdomar. 

 

Analysen har gjorts på materialen var för sig för att ha en möjlighet att se om och i sådana fall på 

vilket sätt det har skett någon förändring i diskurserna under de år som gick mellan införandet av 

ungdomstjänst och den senare utredningen.  

 

 

4.4 Validitet 

Med begreppet validitet avses vanligtvis hur den valda mätmetoden mäter det som den avser att mäta. 

Bergström & Boreus (2000) exemplifierar med längdmätning med ett måttband, som kan anses vara 

en tämligen valid metod för den valda uppgiften. I fråga om textanalys, där man inte mäter något rent 

kvantitativt, blir definitionen på validitet lite annorlunda. Validiteten handlar här om huruvida den 

studie man genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just denna fråga 

(a.a.). Även det teoretiska perspektivet spelar in för validitetsfrågan. Kommer man åt frågan om 

ungdomstjänstens införande i det svenska rättssystemet genom en diskursanalys? Då diskurser är en 

del av politiken, och även påverkar bilden av verkligheten, kan en analys av dessa förhoppningsvis ge 

en förklaringsmodell på forskningsfrågan. Vidare kan man då fråga sig om analysen och det specifika 

analysverktyget, i detta fall Laclau & Mouffe´s diskursinriktning, kan ge valida resultat för studien. 

Försöker vedhuggaren hugga veden med en yxa eller skruv? Denna uppsats har för avsikt att se 

närmare på den diskursiva process i vilken ungdomstjänsten växte fram, och med Laclau & Mouffe´s 

diskursteori kan en tämligen detaljerad analys göras på de politiska dokumenten. 

 

Den valda teorin/metoden blottlägger diskurser och tankegångar i den empiriska texten, vilket ger 

åtminstone ett möjligt svar på forskningsfrågan. Därmed inte sagt att validiteten kan styrkas i sin 

helhet, den är även beroende av forskarens egen förförståelse (Bergström & Boreus, 2000). I en 

socialkonstruktivistisk syn på forskning finns inte begrepp som beskriver fakta som forskaren kan 

iaktta och bedöma oavsett sin egen förförståelse. Det går med andra ord inte att vara en utomstående 

iakttagare, utan forskaren är med och konstruerar studieobjektet. Den egna förförståelsen kan även 

påverka vilka svar som kan finnas på frågan. Det krävs med andra ord en självinsikt hos den som 

genomför en studie, om hur förförståelsen påverkar både frågan och svaren. Det är inte orimligt att 

den vetenskapskultur och sociala kontext som denna studie produceras i påverkar validiteten, 

förhoppningen är att denna påverkan kan hållas minimal genom att synliggöra dessa. Detta är dock 

ingen garanti för att analysen håller hög kvalité, förståelsen av teorin, teorins relevans för studien samt 

en förmåga att distansera sig från de diskurser som kan upplevas som självklara väger även in i 

studiens validitet.  

 

God validitet är dock ingen garanti för en god undersökning (Bergström & Boreus, 2000). 

Vedhuggaren bör hellre hantera yxan klumpigt än att vara en expert med skruvmejseln. Visst krav på 
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precision kan dock krävas. Exempelvis bör man kunna träffa vedklubben. Detta gäller även för en 

samhällsvetenskaplig studie som denna uppsats, vilket leder till en diskussion om reliabilitet.  

4.5 Reliabilitet  

Med reliabilitet vanligtvis avses noggrannheten i mätningar och uträkningar. För en kvalitativ 

textstudie handlar det mer om att vara noggrann i undersökningens alla led, att eliminera felkällor i 

görligaste mån (Bergström & Boreus, 2000). Här ingår bland annat tolkningsaspekten, dvs. vilken 

tolkningsstrategi studien haft samt hur noggrann den varit. Då tolkning har varit en central aspekt i 

denna studie ligger fokus på denna i nedanstående diskussion.  

 

Ett vanligt sätt att testa reliabiliteten på är att testa huruvida undersökningar utförda på samma sätt av 

samma fenomen kommer fram till samma resultat. Är så fallet kan intersubjektiviteten sägas vara god. 

För samhällsvetenskapliga studier, där språk och tolkning är de huvudsakliga aktiviteterna är 

intersubjektivitetsidealet mer av en utopi. Därmed inte sagt att en strävan inte bör finnas. God 

transparens och välgrundad argumentation i studiens alla delar är vad studien försökt utmärka sig av. 

Läsaren ska i princip kunna göra en rekonstruktion av studien och kunna dra samma slutsatser av 

studiens empiriska material. I denna studie testades intersubjektiviteten genom att författarna 

analyserade var sin del av empirin, och kom fram till i princip samma kategoriseringar och tolkningar 

av läsningen oberoende av varandra. Huruvida detta berodde på en liknande förförståelse och 

kontextuell bakgrund, eller god intersubjektivitet i studien, är svårt att avgöra.  

 

En annan aspekt av reliabiliteten är intrasubjektiviteten (Bergström & Boreus, 2000). God 

intersubjektivitet innebär att samma person får samma resultat vid samma sorts analys av samma 

material vid olika tillfällen. Syftet är här att försöka garantera personens konsekvens i sina 

bedömningar. Under analysen av nedan redovisade resultat har analysen skett över en längre period, 

och samma citat har bearbetats flera gånger för att säkerställa en sorts analytisk mättnad utifrån teorin.  

Därmed inte sagt att analysen kan sägas vara uttömmande, enär ambitionen har varit sådan, utifrån 

den valda teorin och den tidigare forskningen.  

 

4.6 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet kan generaliseras till andra situationer (Kvale, 

1997). Således handlar det om den bedömning man gör är välöverlagd i teorin och om det i någon 

mån kan ge vägledning för hur det kommer att se ut i en annan situation. Det har diskuterats om 

det går att generalisera utifrån kvalitativa studier då de har ett relativt snävt material och ofta 

handlar om subjektiva upplevelser (Esaiasson, m.fl., 2005; Kvale, 1997). Denna studie borde 

dock i viss mån kunna generaliseras då den beskriver och analyserar de texter och diskurser som 

har varit en viktig del i tillkomsten av ungdomstjänst och borde visa på tendenser i den offentliga 

bilden av unga lagöverträdare och ungdomstjänst 

 

 

4.7 Reflexivitet 

Inom en del av den socialkonstruktivistiska forskningen ses vetenskap som en produkt och inte som 

hos positivisterna, en objektiv sanning. Utifrån detta perspektiv menar man att forskningen producerar 

diskursiv kunskap, identiteter och sociala relationer, till skillnad från den positivistiska forskningen 
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som gör anspråk på att vara en sann framställning av världen. På grund av detta blir reflexivitet något 

viktigt. Detta innebär att man applicerar sina egna teorier på sin egen forskningspraktik. Forskaren 

måste således förhålla sig till diskursanalysens relativism (Winther- Jörgensen & Phillips, 2000). Ett 

problem som dyker upp i socialkonstruktivistisk forskning är att om allt är konstruerat och det inte 

finns en objektiv sanning, hur kan då forskaren hävda att det egna resultatet är viktigt och till och med 

viktigare än någon annans resultat. I detta läge måste man vara tydlig med att detta är bara ett sätt av 

många att se världen på och att det är viktigt att forskaren hela tiden reflekterar över sin egen roll i 

forskningsprocessen. Till exempel så studerar man ofta diskurser som ligger en själv nära vilket gör 

att det är viktigt att försöka åsidosätta sina egna kunskaper så att ens egna värderingar inte helt färgar 

analysen. Det är även viktigt med en strikt användning av teori och metod (a.a.). 

 

Detta innebär att i denna studie så långt som möjligt reflektera över om den analys som skapas är 

färgad av tidigare kunskap eller inte. Det är just de sanningar som man tar som självklara som man är 

ute efter att studera, hur vissa saker helt enkelt accepteras som sanningar eller inte. Det är viktigt att 

man funderar över sin egen relation till materialet och hur man förhåller sig till det. Vidare har försök 

gjorts att låta det socialkonstruktivistiska perspektivet genomsyra hela studien genom att inte 

presentera materialet som en sann bild utan en av flera. 

 

4.8 Litteratursökningen 

För att finna relevant tidigare forskning har vi sökt i ett antal större nationella och internationella 

databaser, bland annat Libris, CSA, Academic Search Premier, DIVA och Google Scholar. De sökord 

vi använde oss av för att hitta de avhandlingar och ”peer-reviewed” artiklar vi refererat till i denna 

uppsats är; ungdomstjänst, samhällstjänst, brott, straff, påföljd, barn, ung, ungdomsbrottslighet, unga 

lagöverträdare, youth justice, community service, punishment, crime, penalty och youth crime 

(kombinerat och var för sig).  Rapporterna från BRÅ samt SOU och propositioner har hämtats från 

respektive hemsida (www.bra.se & www.riksdagen.se). Vid urvalet av tidigare forskning valde vi att 

främst titta på forskning om barn och unga i påföljdssystemet samt forskning kring liknande påföljder. 

Vidare valde vi att titta på nyare forskning på området då ungdomstjänst är relativt nytt och vi ville se 

på forskning som speglar den tid i vilken ungdomstjänst har växt fram. 

 

 

5. UPPSATSENS TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Inledningsvis motiveras valet av teori, och följer 

sedan av den ontologiska utgångspunkten för studien. Därefter följer en redogörelse av 

diskursanalysen och den valda inriktningen. Redogörelsen gör inga anspråk på att ge en heltäckande 

bild av diskursteorin, utan avser endast beskriva de nödvändiga aspekter som krävs för studiens 

analysverktyg.  

 

5.1 Det teoretiska valet 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är diskursanalysen, som kan användas både som en samhällsteori 

och en metod (Bergström & Boreus, 2000; Tärnfalk, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2003). 

Under genomgången av tidigare forskning framkom olika ansatser att använda diskursanalys. Tre 

större inriktningar inom diskursanalyser kan identifieras. Via olika textanalyser och diskursanalyser 

har forskarna undersökt yttranden, lagtexter och politiska dokument. Tärnfalk (2007) såg på lagen 

http://www.sub.su.se/opac/metalib.aspx?dbid=LIB40751&x=1&linktype=SUBSCRIPTION
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som ett språkligt kommunikativt system, med andra ord, diskurs, vilken producerar lagliga handlingar 

som sina element, regler som sina strukturer och sina egna legala konstruktioner av den sociala 

verkligheten. Han använde sig av Faircloughs kritiska diskursanalys, med dess betoning på 

maktaspekter och social förändring. Svensson (2001) använde sig av Foucaults diskursanalys, med 

fokus på den disciplinära makten, som varken kan identifieras med en institution eller en myndighet. 

Det är en typ av makt som omfattar en hel uppsättning redskap, tekniker, förfaranden och syften 

(Svensson, 2001). Den tredje större inriktningen inom diskursanalys är Laclau & Mouffe´s 

anglosaxiska diskursanalys. Deras diskursbegrepp vill visa på en icke-centrerad struktur inom vilken 

mening ständigt är underkastad förhandling och konstruktion. Det är en teori som inte använts i den 

ovan beskrivna tidigare forskningen, och som kan ge ett nytt perspektiv på ungdomstjänst och 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Genom att välja Laclau & Mouffe´s teori utesluts dock 

andra tolkningsmöjligheter som t.ex. Fairclough och Foucault hade kunnat ge. 

5.2 Ett ontologiskt ställningstagande 

Ontologi betyder läran om hur världen är uppbyggd. Man kan exempelvis se världen uppbyggd av 

atomer och kvarkar, och finner förklaringsmodeller för verkligheten i kärnfysik. En sådan position 

genererar troligtvis mindre fruktbara analyser av ett samhällsfenomen.  Många vetenskaper utgår från 

att våra sinnen utgör den enda källan till kunskap, och brukar kategoriseras som positivistiska 

(Neumann, 2003). De påstår att människan får kunskap om världen genom att se, höra och ta på den. 

Det finns dock vetenskapligt arbete som inte har denna utgångspunkt, där man bland annat menar att 

perception bara är ett av många sätt att uppfatta verkligheten. Världen anses vidare inte möjlig att 

erfara direkt, det krävs modeller. 

 

Neumann (2003) menar att den ontologiska utgångspunkten för en diskursanalytiker ligger i att 

verkligheten framstår som mer eller mindre underkastad en ständig omvandling, som ett flöde. 

Politiska och sociala faktum går inte att en gång för alla fastslå, och det är enligt Neumann 

meningslöst att påstå att världen består av det ena eller det andra utan att man anger varför och på 

vilket sätt denna värld upprätthålls, samt på vilket sätt den utmanas av andra möjligheter. För en 

diskursanalys som i denna studie blir det således inte först och främst varat som är intressant, utan det 

som håller på att bli till, samt hur och varför saker och ting framträder som de gör.  Att bara konstatera 

vad som står i respektive lagtext och tillhörande dokument kan ge mer frågor än svar.  

 

Den ovan nämnda ontologin har sin grund i socialkonstruktivismen, som är en teori med flera olika 

grenar. Gemensamt för de flesta är dock påståendet att det inte finns någon objektiv sanning, 

människans verklighet blir endast en subjektiv sanning. Ingen kunskap kan anses självklar. De 

sanningar och den verklighet som omger oss är med andra ord en social konstruktion, där kunskapen 

endast är en produkt av sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vår uppfattning om 

verkligheten är även kulturellt betingad och befinner sig i en historisk kontext, vilket innebär att 

verkligheten ter sig olika ut beroende på kulturell bakgrund och tid man lever i. Burr (1995) menar att 

de sociala konstruktioner människan har om verkligheten hänger ihop med våra sociala handlingar. 

Med andra ord, hur vi ser på verkligheten omkring oss påverkar hur vi agerar i den. Att exempelvis ha 

ett begrepp som ungdomar, med tillhörande diskurs, där de som ingår i gruppen ungdomar anses vara 

mindre ansvariga för sina handlingar än vuxna, pga. bristande mognad och få erfarenheter, påverkar 

idag hur rättsstaten behandlar dem. Diskurser kan här ses som både konstituerande och konstituerade 

av den sociala världen.  

 

Vidare har socialkonstruktivismen ett speciellt sätt att se på språket. De sätt som människan tänker 

och förstår världen är starkt beroende av det språk hon använder. Det går exempelvis inte att tala om 

ungdomar utan att först ha skapat ett sådant begrepp via språket. Detta betyder att beroende på det 
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språk vi föds in i upplever vi verkligheten olika, likväl som oss själva. Språket är inte heller konstant i 

något annat avseende än förändring av dess betydelse. Socialkonstruktivismen påstår med andra ord 

att språket inte är ett kommunikationsverktyg utan en social handling, då vi genom att använda språket 

får kunskap om världen och skapar vår världsbild genom språklig interaktion med andra människor 

(Burr, 1995). 

 

 

5.3 Anglosaxisk diskursteori 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000) har utarbetat en inriktning 

inom diskursanalysen som ser språket som ett teckensystem. De menar att en diskurs etableras som en 

totalitet där varje tecken i ett både tydligt och bestämt avseende definieras som moment genom sina 

relationer till andra tecken. Detta sker genom att man utesluter alla andra möjliga betydelser tecknen 

skulle kunna ha, inklusive alla de möjliga sätt på vilket de skulle kunna vara relaterade till varandra. 

En diskurs innebär således enligt Laclau & Mouffe en reduktion av möjligheter, ett försök att hindra 

tecknens förskjutning i förhållande till varandra och syftar därmed också till att skapa entydighet. Alla 

de möjligheter som diskursen på detta sätt utesluter kallar Laclau & Mouffe det diskursiva fältet, eller, 

det konstitutativa yttre (a.a.). Exempelvis kan man föreställa sig hur tecknet terrorism har ändrats i 

betydelse det senaste decenniet, av vad det innebär och inte innebär samt vilka bilder som numera kan 

tänkas associeras till tecknet. Laclau & Mouffe´s diskursanalys avvisar över huvud taget idéer vars 

innebör är att en viss beskrivning av verkligheten är sannare än en annan. Tillvaron måste ses som 

uttryck för språkliga konventioner, och en sanning anses bestå av i grund och botten en språklig 

överrenskommelse (Bergström & Boreus, 2002). 

 

För att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva den anglosaxiska diskursteorin och hur den ska tillämpas 

i denna studie kommer den presenteras via ett antal centrala begrepp.  

 

Tecken är som nämnts ovan centrala för diskursteorin. En term, eller ett uttryck, har ingen given 

innebörd. Man skiljer här mellan beteckningen (namnet) på något, och betecknandet (innehållet), 

vilket motsvarar ”tankeinnehållet” i tecknet (Bergström & Boreus, 2000). Tecknet ungdom består 

alltså av ett uttryck, det skrivna eller uttalade ordet ungdom, och ett tankeinnehåll, begreppet ungdom. 

Betecknandet för ungdom skiljs ut från vad det inte är, till exempel föreställningar om vuxna, barn och 

äldre. Bergström & Boreus (a.a.) menar att tecknens betydelse är en öppen fråga som blir föremål för 

diskursanalysen, som intresserar sig för hur denna betydelseskapande process går till. Diskursens 

stabilitet är ständigt hotad av betydelseskiften hos tecknen. De tecken som är utsatta för ständig kamp 

om mening och betydelse kallas för element. I politiska diskurser är tecken vanligtvis även element, 

då det är få tecken som kan anses ”neutrala” och inte utsatta för någon påverkan. En diskurs utmärks 

av att just reducera ett elements mångtydighet, att bestämma och definiera dess betydelse. 

Diskursifiering innebär att tecknen och elementen får en ökad stadga (Winther Jörgenssen & Phillips, 

2000). I det sammanhanget kommer begreppet moment in, som åsyftar den fixering eller låsning av 

ett antal olika betydelser som utmärker varje diskurs. Låsningen möjliggörs av den specifika 

sammanvägningen av uttryck och innehåll som sammantaget avsätter en uppsättning positioner och 

distinktioner mellan olika uttryck (Bergström & Boreus, 2000). Det kan således finnas andra 

betydelser av ett element som ligger inom det diskursiva fältet som kan påverka elementets betydelse 

och på så sätt förändra diskursen. Detta är något som en diskurs till varje pris vill undvika. En diskurs 

mål kan därmed sägas vara att göra alla element till moment för att öka stabiliteten inom diskursen. 

Begreppet moment kan dock uppfattas som något missvisande, då en betydelse inte kan sägas vara 

fixerad för all framtid. Betydelsen kan bäst beskrivas som fixerad vid en specifik tidpunkt.  
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Ekvivalenskedjor är ett begrepp som avser att finna system av distinktioner. Diskursanalysen kan 

exempelvis söka positiva eller negativa funktioner i element. Bergström & Boreus (2002) 

exemplifierar med tecknet nazism, som de menar inte kan förstås om det inte undersöks i opposition 

mot andra polariserande tecken som humanism, demokrati osv. Element som associeras positivt till 

nazismen är exempelvis fosterland och hembygd.  

 

Nodalpunkter är element som spelar en alldeles särskild roll för en diskurs och fungerar som ett slags 

nav där andra tecken och element kan röra sig kring. I fallet med nazismen kan juden ses som en 

nodalpunk, och Bergström & Boreus (2000) frågar sig om förekomsten av nazismdiskursen över 

huvud taget hade kunnat uppstå utan denna nod. Winther Jörgenssen & Phillips (2000) tar exemplet 

med kropp i den medicinska diskursen som ett exempel på nodalpunkt, eller förankringspunkt, som 

det även kan benämnas. Elementet kropp är stadd i förändring i sin betydelse när den medicinska 

diskursen förändras, via exempelvis nya forskningsrön eller behandlingsmetoder.   

 

Subjektspositioner avser hur en person i en diskurs kan inta andra positioner, exempelvis man, 

ungdom, fiskare, muslim, fotgängare, bilist och demonstrant. Vi lever våra liv genom dessa 

subjektspositioner och varje position tillhandahåller ett slags filter som vi ser världen genom. Ett 

enkelt exempel kan vara hur man ser på trafiken beroende på om man är en fotgängare, cyklist eller 

bilist. Mer djupgående positioner, som lönearbetare eller förälder, kan ses som strukturellt bestämda 

positioner. För Laclau & Mouffe innebär subjektspositioner en rörlighet i diskursen, vilket även 

påverkar osäkerheten och tomheten i identitetsbegreppet. Identitet är i deras mening något 

konstruerat, och är instabilt. Det ses som uteslutet att någon grupp kan uppnå en helhetlig och stabil 

identitet (Bergström & Boreus, 2000). 

 

Antagonism är ett begrepp som för Laclau & Mouffes diskursanalys är ett arv från marxismen, och 

går tillbaka på den marxistiska föreställningen om grundläggande konflikt mellan samhällsklasser 

(Bergström & Boreus, 2000). Antagonism betyder i det här sammanhanget motsättningar inom och 

mellan diskurser. Den sociala tillvaron kan ses i termer av konflikt, och kan bäst beskrivas som ett 

krig som handlar om meningsskapande på språklig nivå. Fattigdom eller demokrati är två sådana 

element som det ständigt kan anses pågå ett betydelsekrig om. Den ständiga kampen om mening och 

meningskapande leder till att teorin ser relationer i termer av motsättningar snarare än konsensus. 

Antagonismen kan också ses som hinder i förhållande till möjligheten att skapa stabila sociala 

identiteter, de flesta kan ses som något flyktigt. Diskursanalysen fokuserar i detta sammanhang på 

politiska processer, hur innehållet i politiken utvecklas (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000). 

 

Hegemoni betyder här ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas (Bergström & 

Boreus, 2000). Neumann (2003) menar att en diskurs som underkastats en nodalpunkt fixeras som 

hegemoni. Denna hegemoni måste hela tiden försvaras för att inte lösas upp. Politik blir då lika med 

kampen att upprätta en sådan diskursiv stabilitet att motsatser inte kan förankras. Hegemonin innebär 

att en representation i en diskurs är så oomstridd att den framstår som ”naturlig”.  Den rörelse i det 

sociala som gör hegemonin möjlig och förmodligen nödvändig innebär samtidigt att hegemonin inte 

kan förbli stabil i all evighet. Det politiska tar med andra ord aldrig slut, det diskursiva arbetet kräver 

en ständigt representationsbekräftande produktion av utsagor och praktiker (a.a).   
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel beskrivs studiens resultat och analys. Inledningsvis presenteras materialet som stått till 

grund för studien. Därefter följer en analys av studiens första frågeställning, följt av analysen för 

frågeställning nummer två.  

6.1 En presentation av materialet 

6.1.1  Påföljder för unga lagöverträdare Ds 1997:32. 

 

Promemorian från departementsserien är en intern utredning från justitiedepartementet, med samma 

syfte som en statlig offentlig utredning (SOU). Skillnaden gentemot en SOU är att promemorian 

publiceras i Departementsserien, samt att promemorian utretts av handläggare från ett departement i 

Regeringskansliet. Betänkandet skickas på remiss, precis som för en SOU. Den för uppsatsen valda 

promemorian belyser påföljdssystemet för unga lagöverträdare och föreslår förändringar i det 

dåvarande systemet. Det var här ungdomstjänsten såg dagens ljus, om än i en mer perifer roll. 

Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten var det alternativ som stod till buds under 1990-

talet, och det var den påföljden som ungdomstjänst föreslogs bli ett komplement till.  Promemorian 

blev sedan utgångspunkten för prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet, där förslagen 

lämnade i promemorian i stort sett gick igenom.  

 

6.1.2 Ingripanden mot unga lagöverträdare SOU 2004:122. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) görs på uppdrag av regeringen när ett lagförslag skall behandlas. 

De är offentliga dokument som går ut på remiss till olika instanser. Utredningen leddes av en särskild 

utredare en hovrättslagman, utredningen tog namnet Ungdomsbrottsutredningen. Utredningens 

uppdrag var att följa upp och utvärdera 1999 års påföljdsreform, vad det gäller unga lagöverträdare. 

Uppdraget omfattade såväl valet av påföljder som verkställigheten av dem. Detta innebar att de 

särskilt skulle beakta möjligheterna att utveckla de påföljder som redan fanns samt skapa nya 

påföljdsalternativ. SOU:n föregick prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare, även i det 

här fallet gick i stort sett förslagen i SOU:n igenom. 

 

 

6.2 Varför infördes ungdomstjänst som straffpåföljd 1999? 

Den första frågeställningen för studien kommer nedan att behandlas. Utvalda citat från promemorian 

analyseras här med hjälp av Laclau & Mouffe´s diskursanalytiska begrepp samt den tidigare 

forskningen.  

 

6.2.1 Rättsstatens legitimitet 

Den första och mest påtagliga aspekten som iakttogs under analysen av promemorian var diskussionen 

som fördes kring rättsstatens uppgifter och allmänhetens förväntan och krav på påföljdssystemet. De 
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påföljdsalternativ som står domstolen till förfogande verkar implicit ha till syfte att legitimera 

systemets existens. När alternativen ifrågasätts ges det diskursiva fältet möjlighet att influera och 

förändra de rådande föreställningarna om vad och hur de kriminella handlingarna ska hanteras av 

staten. 
Proportionalitet är viktigt för att straffsystemet skall uppfattas som rättvist av medborgarna. I 

begreppet rättvisa ligger ett krav på likhet inför lagen. Lika fall skall, om möjligt, behandlas på 

samma sätt vid straffbestämningen. Det fordras att straffsystemet är enkelt och präglas av klarhet för 

att det skall kunna vinna tillämpning och accepteras av allmänheten.(…) Straffsystemet får inte ge 

sken av att vara något annat än vad det är. Straff bör kallas för straff och inte något annat. 

(DS:1997:32,, s.64f) 

 

Detta citat visar på flera intressanta diskursiva aspekter. Bland annat nämns proportionalitet, som 

efter straffrättsreformen på 1990-talet har blivit en av nodalpunkterna rättsväsendet förhåller sig till. 

Tecknet framkommer här som en hegemoni, och ses i princip som något av en naturlag i rådande 

politik. Detta var inte alls en självklarhet under 1960- och 70-talen, vilket framgår i promemorian. Då 

ansågs brottslingens vårdbehov vara den avgörande aspekten för påföljden. Man kan här ana en 

djupare konflikt kring elementet straff, vad det egentligen ska betyda. Är straff vård, behandling eller 

något annat än vad elementet vanligtvis har för mening i det sociala? Texten försöker göra en 

diskursifiering av innebörden av straff och vad det ska betyda. Vidare nämns elementet rättvisa, som 

kan ses vara synnerligen subjektivt och i ständig meningskonflikt. Här menar man att likhet inför 

lagen betyder rättvisa, och nodalpunkten proportionalitet blev en respons på den definitionen.  

 
När påföljden inte relateras till brottet utan i stället till det individuella behandlingsbehovet kan två 

personer som har begått likvärdiga brott dömas till olika påföljder. Likhet inför lagen blir bristande 

och det blir svårt för både den dömde och allmänheten att förstå och därmed också respektera 

rättskipningen ( s.62). 

 

Här motiveras ovan nämnda diskursifiering av elementet straff, att ett straff inte ska vara avhängigt ett 

behandlingsbehov utan en definition på rättvisa som bland annat innebär proportionalitet. Motiven 

sägs i citatet vara för att ”allmänheten” inte kan anses förstå rättskipningsprocessen om det inte råder 

proportionalitet. Man kan fråga sig hur denna allmänhet förstod påföljdsvalen innan denna 

nodalpunkt blev till. Måhända var synen på brottslingen annorlunda.  

 
Det är väsentligt för påföljdssystemets trovärdighet att samhällets reaktion på brott följer en 

konsekvent och fast linje så att systemet inte upplevs som vagt och innehållslöst. Det är viktigt inte 

minst när det är fråga om unga lagöverträdare och kravet på konsekvens bör därför så långt det är 

möjligt gälla även påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten (s.87). 

 

I ovanstående citat framkommer den andra nodalpunkten i straffrättssystemet, betoningen på 

konsekvens. En sorts hegemoni kan skådas här, det anses som självklart, som en naturlag, att samhället 

har ett ansvar att reagera på brott. Utifrån denna hegemoni kommer nodalpunkten att spela en central 

roll, och den motiveras med sin systembärande funktion och ger trovärdighet och innehåll. Tecknet 

konsekvens ändrar även sin betoning beroende på subjektsposition, då unga lagöverträdare sägs få en 

särskild roll i egenskap av att just vara en ung lagöverträdare, medan vuxna lagöverträdare kan antas 

vara polariserande.   
 

Socialtjänstens insatser med stöd av socialtjänstlagen förutsätter att den dömde lämnar sitt samtycke 

till åtgärden. Samhällets reaktion på brottet riskerar att i realiteten bli helt utan innehåll om den 

dömde återtar sitt samtycke. (…) Dessa förhållanden innebär en fara för trovärdigheten i påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten och rättsväsendet måste därför ha effektiva medel för att 

reagera i nu avsedda situationer (s.88). 
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De ovan citerade texterna kan alla på ett eller annat sätt härledas till det som Estrada (1999) benämner 

som legitimitetskris för välfärdsstaten. Han menar staten visar upp sin handlingskraft genom att 

bekämpa samhällets brottsproblem, snarare än att använda socio-ekonomiska medel. Genom 

artikulationer om vad straff innebär, och argumentationer för att öka trovärdigheten i straffsystemet 

vill promemorian stärka statens legitimitet.  Det är i texten ett genomgående tema, att visa på de 

aspekter i det straffrättssystem som rådde på 1990-talet och verkade negativt på dess trovärdighet och 

legitimitet. Estradas (a.a) slutsatser stämmer sålunda överrens med de som kan dras i denna studie. 

Ungdomstjänstens införande kan ses som ett exempel på påföljd som infördes för att i första hand 

stärka statens legitimitet och uppvisande av handlingskraft. Förslagen till förändring i påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten kom efter åratal av kritik. Ett sätt att tolka förändringen 

kan vara att subjektspositionen för unga lagöverträdare förändrats under decennierna, från en offerroll 

till en förövarposition, med efterföljande krav på hårdare straff och mindre vård.  

 

6.2.2 Socialtjänstens roll i straffprocessen 

Socialtjänsten är den myndighet som målas upp som den bäst lämpade att hantera de unga 

lagöverträdarna, och föreställningen om socialtjänstens förmåga i detta avseende framstår här som 

hegemonisk. Vad man baserar detta förtroende på, bortsett från en tro på socialtjänstens kompetens, är 

oklart.  

 
Socialtjänsten har till uppgift att främja en gynnsam utveckling av de unga och där finns lång 

erfarenhet och hög kompetens i frågor som rör arbete med ungdomar och deras problem. 

Socialtjänsten måste anses ha större möjligheter än kriminalvården att åstadkomma positiva 

förändringar (s.78). 

 

Enligt Tärnfalk (2007) finns en konkurrens mellan olika strategier när ungdomar begår brott i både 

socialtjänsten och i straffsystemet. Konkurrensen förefaller enligt honom till stor del domineras av 

ideologier, intressen och makt, snarare än av kunskaper om orsaker till brottsligt beteende och 

vetenskapligt belagda metoder. För att finna dessa aspekter krävs troligtvis ett studium av flera texter 

och diskurser, promemorian visar bara en röst utav flera. Klart är i alla fall att det föreligger en 

konflikt mellan socialtjänsten och rättsväsendet, samt att åsikterna om hur detta ska genomföras går 

isär.  
 

Samhället har dubbla uppgifter när det gäller unga lagöverträdare. Båda uppgifterna är av största vikt 

och det är därför nödvändigt att finna en ändamålsenlig avvägning mellan de intressen som 

socialtjänsten respektive rättsväsendet skall tillgodose. Uppgifterna kan synas oförenliga och det bör 

därför understrykas att socialtjänsten och rättsväsendet har ett gemensamt intresse av att förhindra 

och motverka brott. För att lyckas i denna strävan är de beroende av varandra (s.57f). 

 

Promemorian har höga tankar om socialtjänstens förmåga och kompetens att hantera ungdomar och 

deras problem. Ingenstans i texten framgår dock hur socialtjänsten rent konkret ska åstadkomma de 

positiva förändringarna. Tärnfalk (2007) menar att socialtjänsten saknar redskap för att bedöma 

ungdomars vårdbehov och brottslighet på ett tillfredsställande och likvärdigt sätt, något som inte 

förbättras med lagändringar. Enligt honom är sammankopplingen mellan straffrätten och 

socialtjänsten djupt problematisk, och som även nämnts ovan kan anses vara lika oförenliga som olja 

och vatten.  Det föreligger en insikt i problematiken i ovan nämnda citat, men någon större vikt läggs 

inte vid hur det kan lösas.   

 
Vad särskilt gäller valet mellan ungdomstjänst och samhällstjänst bör beaktas intresset av att unga 

lagöverträdare kan hållas utanför kriminalvården och istället överlämnas till vård inom socialtjänsten 

(s.100). 

 



 
25 

 

Den rådande diskursen om unga lagöverträdare gör här åter gällande att socialtjänsten är den 

myndighet som ska genomföra straffet, inte kriminalvården. Resonemanget utvecklas inte vidare i 

texten, utan det artikuleras som ett konstaterande. Frågan att ställa sig är vad som ligger till grund för 

detta synsätt. Vad kan vara skadligt för en ungdom som blir dömd för samhällstjänst som handläggs 

av kriminalvården? 

 
Socialtjänsten är således en viktig resurs för att motverka ungdomars kriminella utveckling. 

Principen bör därför även i fortsättningen vara att barn och ungdomar som begår brott i första hand 

ska bli föremål för socialtjänstens insatser i stället för att överlämnas till den ordinarie 

straffrättskipningen och kriminalvården. Mot denna bakgrund framstår det både som mest logiskt 

och som effektivast från behandlingssynpunkt att påföljden överlämnande till vård inom 

socialtjänsten finns kvar (s.78). 

 

Citatet tar fasta på logik och effektivitet i behandlingssynpunkt. Det är något förvånande att 

betoningen på behandling i påföljden Överlämnande till vård inom socialtjänsten förs, efter att man 

tidigare argumenterat för att ”straffsystemet inte får ge sken av att vara något annat än vad det är. 

Straff bör kallas för straff och inte något annat.” Avser man att straffa eller behandla de unga 

lagöverträdarna? En tolkning av citatet ovan ger för handen att elementet straff inte på något sätt är 

entydigt, samt att det gjorts en åtskillnad om var straff och behandling ges. Socialtjänsten ger vård, 

och kriminalvården ger straff.  Man verkar överhuvudtaget inte se några andra alternativ än dessa två. 

Här hade det varit intressant att belysa remissinstansernas respons på förslaget, vad ansåg egentligen 

socialtjänsten och kriminalvården om detta synsätt? 

 

 

6.2.3 Bilden av den unga lagöverträdaren 

Tecknet ungdomar avser ofta de individer som befinner sig i de så kallade tonåren, men kan 

säkerligen inbegripa personer långt över tjugo års ålder. Människans förmåga och behov av att 

kategorisera in människor i grupper av olika slag har sina för och nackdelar. Ålderskategorier kan vara 

problematiska, då man i denna text talar om ungdomar som en enhetlig grupp, trots att det enda de 

egentligen har gemensamt är att vara av en viss ålder. En viss stigmatisering kan ske av begreppet och 

gruppen. Begrepp som mognad, begränsad erfarenhet och ”särskilda förhållanden” vävs in i 

definitionen av ungdomarna och ger motiven för denna särbehandling.  

 
Tanken att unga lagöverträdare skall särbehandlas i straffrättsligt hänseende har en lång tradition och 

bred förankring i vårt land. Tanken bygger på erfarenheten att straffrättsliga ingripanden mot unga 

människor måste anpassas till den unges brist på mognad, begränsade erfarenhet och särskilda 

förhållanden (s.26). 

 

Man kan fråga sig hur man kan avgöra mognadsgraden, mängden erfarenheter och andra förhållanden. 

Är det åldern som dessa aspekter mäts i? I texten presenteras detta som en självklar bild av 

verkligheten. Ungdomsgruppens identitet framstår som tämligen stabil här, och ligger till grund för 

hela promemorians argumentation för särbehandling och vård av gruppen. Det är dock värt att notera 

att ungdomar som begrepp inte existerat och definierats likadant genom tiden, och den lär sannolikt 

förändras i framtiden. Det diskursiva fältet erbjuder många olika bilder och varianter på hur denna bild 

kan se ut, och kan med all sannolikhet påverka hur straffsystemet förhåller sig till ungdomsgruppen.  
 

Behovet av fostran och vägledning upphör emellertid inte när den unge uppnått denna 

straffbarhetsålder (femton), vilken således inte bör utgöra en absolut gränslinje till vuxenvärlden i 

straffrättsliga sammanhang. Särskilda regler bör därför gälla för samhällets ingripanden mot unga 

lagöverträdare (s.77). 
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Argumentationen ovan låter unga lagöverträdare inta en subjektsposition som påminner om den en 

förälder kan ha om sitt barn. Den unge har ett behov av fostran och vägledning, och staten tar på sig 

ansvaret för att den unge får det om ett brott har begåtts, genom att låta socialtjänsten involveras i 

straffprocessen. Man diskuterar vidare om en gränslinje till vuxenvärlden, som man kan anta ser 

annorlunda ut än ungdomsvärlden. Denna kategorisering och åtskillnad har troligtvis genom en lång 

diskursiv kamp hegemoniserats och blir svår att se bortom. Om detta synsätt är det bäst lämpade för 

de unga lagöverträdarna och samhället, är svårt att avgöra.  

 
Det är ett faktum att ungdomar är den grupp i samhället som i förhållande till sin andel av 

befolkningen är mest brottsaktiv. För att samhället skall lyckas i sin strävan att motverka brott är det 

därför nödvändigt att kriminellt och annat asocialt beteende hos barn och ungdomar kan angripas 

(s.77). 

 

Allmänpreventionstanken dyker upp här, med samhällets ansvar att motverka och reagera mot det som 

definierats som kriminellt beteende. Vad annat asocialt beteende avser är oklart, och dess betydelse 

för straffrätten likaså. Man konstaterar vidare att ungdomsgruppen är den mest brottsaktiva, vilken 

kan låta tämligen allvarligt, om inte nedanstående citat hade specificerat vad denna brottslighet 

faktiskt består utav.  

 
Det är viktigt att understryka att den brottslighet som de flesta ungdomar ägnar sig åt varken är 

särskilt allvarlig eller särskilt omfattande. Det är oftast fråga om något enstaka brott av 

förhållandevis lindrigt slag och flertalet ungdomar slutar självmant att begå brott utan att samhället 

behöver ingripa. Bland de brottstyper som är vanligast förekommande märks tillgreppsbrott i butiker 

och varuhus, skadegörelse och misshandelsbrott (s.77f). 

 

Från att ha målat upp en bild av ungdomarna som brottslingar vars beteende måste tas om hand av 

samhället, ges här en mer nyanserad version. Bilden av ungdomsbrottslingen i media och hos 

lagstiftaren kan påverka hur man förhåller sig och agerar gentemot denne. Den föreställning man tar 

fasta på här är, till skillnad mot citaten innan, en ungdom som begår förhållandevis lindriga brott som 

inte kräver samhällets ingripande. Samhällets syn på vad som egentligen är ett allvarligt brott, och 

vilka referenspunkter man har, spelar troligtvis sin roll här. Elementet ungdomsbrottsling 

diskursifieras och föranleder tämligen milda interventioner. Hade man undersökt bilden på 

ungdomsbrottslingen i exempelvis media och politiska debatter under 1990-talet, kunde man troligtvis 

iaktta en större diskursiv kamp om hur denna bild skulle se ut.  
 

Ett relativt litet antal ungdomar utvecklar allvarlig brottslighet. (…) De kännetecknas oftare än 

genomsnittet av missbruk av alkohol och narkotika, psykiska och fysiska sjukdomar, arbetslöshet, 

störda sociala relationer etc. Dessutom är de själva utsatta för brott oftare än andra (s.79). 

 

Avslutningsvis beskrivs en mer problematisk grupp ungdomar, som kan inneha subjektspositioner 

som både brottsling och brottsoffer. De ovan beskrivna ungdomarna visar på hur diversifierad 

ungdomsgruppen som helhet är. Endast ett fåtal kan anses ha behov av samhälleliga interventioner 

medan flertalet självmant slutar begå brott. Diskursiveringen av elementet ungdomar blir här baserade 

på ett statistiskt underlag, vars sanningshalt tål att diskuteras. Man kan fråga sig om samhället vill 

reagera med samma påföljder och insatser för de unga lagöverträdarna, med tanke på hur olika deras 

kriminella beteende samt vårdbehov kan se ut.  

 

6.2.4 Ungdomstjänsten, de explicita motiven 

 
Det sätt på vilket kravet på proportionalitet idag kan tillgodoses inom ramen för påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten är att domstolen dömer ut böter i samband med 
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överlämnandet (…) vilket bör kombineras i större utsträckning än för närvarande. (…) Ett 

överlämnande i förening med ett kännbart bötesstraff bör även i framtiden vara den vanligaste 

kombinationen (s.98). 

 

Nodalpunkten proportionalitet är ständigt närvarande i argumentationen för påföljdsutvecklingen i 

straffsystemet. Inget inslag står utanför dess gravitationskraft. Man anser här att ett överlämnande i 

större grad bör kombineras med böter, för att uppnå denna proportionalitet. Straffet blir i praktiken 

böter, och behandlingen/vården för förändringsarbetet ges via socialtjänstens försorg. Man ansåg dock 

inte att detta var tillräckligt, utan efterfrågar ett komplement till bötesstraffet för de allvarligare 

brotten.  

 
 

Ändå framstår det som angeläget att ytterligare vidga utrymmet för domstolarna att överlämna unga 

lagöverträdare till vård inom socialtjänsten. (Det) bör finnas möjlighet för domstolen att i vissa fall 

förordna att den dömde under viss angiven tid skall utföra oavlönat arbete eller delta i annan särskilt 

anordnad verksamhet. Denna form av tilläggssanktion bör benämnas ungdomstjänst (s.99). 

 

Här framlades idén om ungdomstjänst för första gången. Dess innebörd och utformning beskrevs 

flytande och tecknet som sådant var mer en beteckning snarare än ett betecknande. Avsikten var här 

att ge domstolen ett alternativ till frihetsberövande påföljdsval. Den politiska diskursen om hur unga 

lagöverträdare ska hanteras av samhället och rättssystemet blir nedan artikulerad.  

 

 
Skälet för att införa ungdomstjänst är intresset av att hålla unga lagöverträdare utanför 

kriminalvården och i stället överlämna dem till vård inom socialtjänsten. (…) Syftet är således att 

vidga utrymmet för att överlämna unga lagöverträdare till vård inom socialtjänsten, särskilt i de fall 

påföljden annars måste bestämmas till fängelse eller vård vid särskilt ungdomshem. (…) 

Ungdomstjänst bör sålunda komma i fråga när brottets straffvärde eller art eller den tilltalades 

tidigare brottslighet talar för att en frihetsberövande påföljd annars måste ådömas (s.100). 

 
 

Man menar här att det enda skälet för att införa ungdomstjänst är intresset av att hålla unga 

lagöverträdare utanför kriminalvårdens frihetsberövande påföljder. Varför detta är intressant, 

diskuteras inte närmare, inte heller alternativet att genomföra samhällstjänst i kriminalvårdens regi. 

Vidare nämns inte heller den tidigare diskussionen om rättsstatens legitimitetskris, där 

handlingskraften hos staten kritiserades när ungdomar som begick brott inte fick straff som ansågs stå 

i proportion till brottet. Det finns med andra ord explicita och implicita skäl till att tilläggspåföljden 

ungdomstjänst infördes som ett alternativ för domstolen.  

 

6.3 Varför lagstadgades ungdomstjänst 2007? 

Den andra frågeställningen för studien kommer nedan att försöka besvaras. Utvalda citat från SOU 

2004:122 analyseras här med hjälp av Laclau & Mouffe´s diskursanalytiska begrepp samt den tidigare 

forskningen. Vidare jämförs resultaten med ovan redovisade analys av promemorian.  

6.3.1 Unga lagöverträdare 

 
Ungdomen är den period i livet som infaller mellan barndomen och vuxenlivet. Ur ett biologiskt 

perspektiv varar ungdomen under puberteten. Straffmyndighetsåldern är 15 år och i det straffrättsliga 

hänseendet upphör ungdomsperioden när den unge fyller 21 år (s.181). 
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Ungdomen är ett tecken som inom denna text kan betecknas som ett element då det visar på den kamp 

om betydelse som finns mellan olika områden. Det betecknas som en sak biologiskt, en annan 

straffrättsligt och i den allmänna uppfattningen brukar ungdomen betecknas som tonåren. Här gör man 

en stipulativ definition för att visa vad man i utredningen menar med detta tecken, det straffrättsliga 

perspektivet, för att kunna kringgå problemen med de motsättningar som finns kring elementet 

ungdom.  

 

I vårt land finns en lång tradition och bred förankring när det gäller att särbehandla unga lagöverträdare. 

Detta gäller särskilt åldersgruppen 15-17 år, men också personer i åldern 18- 20. 

Straffmyndighetsåldern är 15 år, vilket innebär att påföljd inte får dömas ut för brott som en person 

begått innan han fyllt 15 (s.141). 

 

Att vi särbehandlar ungdomar i rättssystemet idag är något som är brett accepterat och något som vi 

oftast inte reflekterar över. I utredningen så framställs detta som en självklarhet som inte kräver någon 

förklaring eller reflektion. Denna hegemoni innebär att det ses som en självklarhet att ungdomar ska 

hållas utanför det ”normala” rättsystemet och att det är skadligt för dem att dömas som vuxna. Trots 

att det är denna bild som framställs gång på gång så visar dock en del forskning på att allt fler unga 

döms i domstol istället för genom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Vilket visar på att 

hegemonin behöver försvaras för att inte lösas upp. Detta görs i denna text genom att betona behovet 

av att hålla unga utanför rättssystemet men samtidigt finns det inga eller få argument till varför det är 

viktigt.  

 

Samhället har en tveeggad inställning till ungdomar. Å ena sidan finns det en positiv syn på ungdomen 

som den grupp som står i centrum för alltid pågående förändringen av samhället. Å andra sidan kan det 

något tillspetsat sägas att man är snar att skylla de problem som uppstår som en följd av förändringarna 

på ungdomarna (s.181). 

 

Denna dubbla syn på ungdomar visar på de två främsta motsättande diskurser som finns om ungdomar 

som grupp. Denna antagonism är utbredd i hela vårt samhälle. Man kan skönja den i uttalanden som: 

”Ungdomen är vår framtid” och ”Ungdomarna blir bara värre och värre”. Denna dubbla syn 

genomsyrar alla människors uppfattning om ungdomar som å ena sidan den nya generationen som ska 

föra samhället vidare och samtidigt som något ont som hotar det gamla, det man känner till. Detta är 

inget nytt fenomen alla ungdomsgenerationer anses vara värre än den tidigare det är något som har 

pågått så länge som ungdomsbegreppet har funnits. Ungdomsbrottslighet är ett tecken som har 

konstruerats utifrån att ungdomar särskiljs från vuxna inom många olika fält och då främst inom 

rättsväsendet. Att ungdomar särbehandlas rättsligt innebär att det finns ett behov av att tala om 

ungdomsbrottslighet skiljt från all annan brottslighet. Detta kan leda till det ökade fokuset på just 

ungdomsbrottslighet som Estrada (1999) och Granath (2007) tar upp i sina avhandlingar. Upplevelsen 

om den ökade ungdomsbrottsligheten skulle inte kunna existera utan diskurserna om 

ungdomsbrottslingar och unga som brottsaktiv grupp. 

 

6.3.2 Ungdomstjänst 

 

Tidigare var det upp till varje kommun om de ville införa ungdomstjänst. År 2001 var det endast ca 

hälften av landets kommuner som kunde tillhandahålla ungdomstjänst men samtidigt finns det en stark 

kritik mot att inte fler kommuner valt att införa dessa rutiner.  

 

Mot bakgrund av vad som var skälet till att införa ungdomstjänst och med hänsyn till de goda 

erfarenheterna av ungdomstjänsten sedan den kommit till användning, är det också utredningens 
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mening att det inte är godtagbart att rutiner för att kunna verkställa ungdomstjänst inte har införts i 

större utsträckning (s. 351). 

 

Utredarna talar om de goda resultat som ungdomstjänst har gett men samtidigt skriver de:  

 

Det är/…/inte möjligt att med utgångspunkt i återfallsrisker efter olika påföljder dra slutsatser om 

påföljdernas individualpreventiva effekter (s.190).  

 

Det de menar med detta uttalande är att det inte går att se rent statistiskt vilka påföljder som ger ”bäst 

effekt” vad det gäller risk för återfall till brott. Detta är något som motsäger det tidigare uttalandet om 

ungdomstjänst ” goda resultat. Dock så har inte påföljderna delats ut på måfå utan de förekoms oftast 

av en grundlig bedömning av vilken påföljd som skulle passa varje enskild individ bäst. Det 

framkommer inte på ett tydligt sätt vari de goda erfarenheterna skulle bestå.  

 
Det skall vara en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera ungdomstjänst. Den nuvarande 

ordningen strider mot principen om allas likhet inför lagen och kan inte anses förenlig med art. 2 i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (s. 351). 

 

Då det framkom kritik från bl.a. barnombudsmannen att det inte var förenligt med barnkonventionen 

att inte alla hade möjlighet att dömas till samma typer av påföljder beroende på vilken kommun man 

bor i. Då barnkonventionen är detsamma som svensk lag så innebär detta att man skulle begå ett 

lagbrott genom att införa ungdomstjänst i en del kommuner men inte i andra. 

 

6.3.3 Utformningen av ungdomstjänst 

 
Ungdomstjänsten skall bestå av oavlönat arbete samt innehålla moment som innebär att villkoren för 

ungdomstjänsten klargörs för den unge och som ger den unge möjlighet att reflektera över sin 

livssituation samt diskutera det brott han har gjort sig skyldig till (s.39). 

 

Ungdomstjänst består som framkommer av citatet ovan av två delar, den första är oavlönat arbete och 

den andra delen som inte är obligatorisk för kommunerna att tillhandahålla är olika program och 

utbildningar kring brottet. Dessutom ska ungdomstjänsten avslutas med ett samtal där den unge får 

återkopplat till hur denne har genomfört verkställigheten av påföljden. I samhället så finns det en 

uppfattning om att man ska arbete för att bidra till samhället politiskt benämns den som arbetslinjen.  

Det kan vara på grund av denna uppfattning som man anser det vara så bra att unga lagöverträdare, 

såväl som vuxna, att arbeta för att sona sina brott. 

 

Att ungdomstjänsten skall bestå av oavlönat arbete kan ses som en självklarhet men det finns ett 

övervägande som utredarna har gjort där det framkommer att man har tagit upp frågan om den unge 

ska erhålla ersättning för det utförda arbetet.  

 

Det arbete som utförs inom ramen för ungdomstjänst skall även fortsättningsvis vara oavlönat 

(s.360). 

 

Som de poängterar så skulle det helt förta effekten av ungdomstjänst som straff om det utgick 

ersättning till den unge för arbetet. Denna hegemoni är så självklar så den enda förklaringen till varför 

man har beslutat att det ska vara på detta sätt är just att effekten förtas. Dock kan det möjligtvis ses 

som en utmaning av hegemonin bara att man tar upp frågan. 
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Domstolen måste även i fortsättningen finna den unge lämplig för ungdomstjänst för att kunna döma 

till denna påföljd. Till grund för denna prövning skall finnas en av socialtjänsten genomförd 

lämplighetsbedömning av den unges förutsättningar att fullfölja påföljden (s.361). 

 

Man lämnar till socialtjänsten att bedöma en ungdom lämplig för ungdomstjänst men samtidigt har 

man genom större delen av utredningen i likhet med Tärnfalk (2007) en kritisk syn till huruvida 

socialtjänsten har de kunskaper om påföljdssystemet som krävs för att bedöma ungdomars vårdbehov 

och brottslighet på ett tillfredställande och likvärdigt sätt. Att bedöma en ungdoms möjligheter att 

genomföra ungdomstjänsten kräver dock inte lika kunskap som ett yttrande men det kräver fortfarande 

en hel del kompetens inom området som man troligtvis förutsätter att socialtjänsten innehar. 

 

6.3.4 Socialtjänstens ansvar 

 

Till skillnad från i promemorian finns det i utredningen en mer nyanserad syn på socialtjänstens 

kompetens. Här framkommer, som nämnts ovan, en uppfattning om att en del socialsekreterarna inte 

har tillräckliga kunskaper om påföljdssystemet. Man har inte heller en uppfattning om att 

socialtjänsten kan lösa allt som tilldelas dem. Det finns dock en uppfattning om att socialtjänsten har 

stora kunskaper om unga lagöverträdare 

 

Varför föll det då på socialtjänsten att ansvara för ungdomstjänst? En del av svaret på denna fråga kan 

ses i citatet nedan: 

 
En av socialtjänstens uppgifter är att främja en gynnsam utveckling av de unga och att det inom 

socialtjänsten finns en lång erfarenhet och hög kompetens i frågor som rör arbetet med ungdomar och 

deras problem. Socialtjänsten ansågs därför utgöra en viktig resurs för att motverka ungdomars 

kriminella utveckling och bedömdes därmed ha större möjligheter än kriminalvården att åstadkomma 

positiva förändringar (s.148). 

 

Den främsta anledningen till att man väljer att förlägga ungdomstjänst på socialtjänsten bygger 

således på diskursen om deras långa erfarenhet och höga kompetens. Uppfattningen är att 

socialtjänsten har jobbat med denna grupp av ungdomar under lång tid och genom detta har stor 

kompetens att hjälpa dem. Här återkommer man till uppfattningen om att ungdomar och vuxna är 

olika då kriminalvården har minst lika stor erfarenhet av lagöverträdare men vuxna sådana. Deras 

fokus är dessutom enbart på lagöverträdare till skillnad från socialtjänsten som verkar inom flera olika 

områden. I likhet med promemorian finns det få vidare argument till varför det skulle vara skadligt för 

unga lagöverträdare att dömas till påföljder inom kriminalvårdens regi förutom: 

 
En placering av en ung lagöverträdare inom kriminalvården menade man innebär en risk för att den 

unge uppfattar denna placering som en bekräftelse av sig själv som kriminell. Man ansåg därför att 

unga lagöverträdare så långt det är möjligt skall hållas utanför kriminalvården och att principen även i 

fortsättningen skulle vara att barn och ungdomar som begår brott i första hand skall vara föremål för 

insatser inom socialtjänsten istället för att överlämnas till kriminalvården (s.148). 

 

Samtidigt som man vill att fokuset på brottet ska öka och strafftänkandet så vill man inte att 

ungdomen ska se sig själv som kriminell. Man är rädd att skapa en subjektsposition eller identitet där 

den unge ser sig själv som kriminell. Men samtidigt har denne begått en kriminell handling och har 

själv skapat en subjektsposition som kriminell. 
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Å ena sidan är socialtjänsten en vårdande instans med barnets behov i centrum. Å andra sidan har 

socialtjänsten ansvar för verkställigheten av påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten och är 

dessutom verkställare av straff, nämligen ungdomstjänst (s. 201). 

 

Socialtjänsten har inom många områden en dubbel roll som skyddande men samtidigt kontrollerande, 

här är denna antagonism extra tydlig i och med att den har både en vårdande och straffande roll. Även 

Tärnfalk (2007) ser denna dubbla roll när de skriver yttranden då de ska beakta både den unges behov, 

brottets allvar samt straffrättsliga principer. Detta tas upp i utredningen då det finns en del i den som 

fokuserar just på hur man kan förbättra socialtjänstens yttranden. Även inom arbetet för 

ungdomstjänst är denna antagonism tydlig då socialtjänsten har ansvar både för att det arbete som har 

ålagts ungdomarna att genomföra verkställs, samt att den har ansvar för att ungdomarna får samtala 

och reflektera kring de brott som de har begått. Samtalsdelen i straffet kan ses som att 

behandlingstanken fortfarande har en viss betydelse i det svenska påföljdssystemet. Ungdomen ska få 

möjlighet att reflektera kring de brott som denne har begått. Samtidigt så anses inte enbart behandling 

som tillräckligt straffande den uppfyller inte kraven om proportionalitet, konsekvens och 

förutsebarhet. Det kan även vara svårt för ungdomar som har dömts till vård inom socialtjänsten med 

ungdomstjänst som tilläggspåföljd att skilja på vad som går in under den vårdande delen och vad som 

är straffet. Det är därför viktigt att socialtjänsten är tydliga med när insatsen är inom det ena eller det 

andra systemet. 

 

Socialtjänstpåföljden är särskilt svår att förena med proportionalitetsprincipen. Det är den unges 

vårdbehov som är avgörande för vilka åtgärder som vidtas av socialtjänsten inom ramen för den 

socialrättsliga vårdlagstiftningen (s.375). 

 

Då nodalpunkten proportionalitet inte upplevs kunna uppfyllas vid överlämnande till vård inom 

socialtjänsten framhåller man i texten att det är viktigt att även i fortsättningen kunna döma den unge 

till denna påföljd i kombination med böter eller ungdomstjänst. Det finns politiskt en kritik riktad mot 

överlämnande till vård inom socialtjänsten på grund av att den har svårt att leva upp till de tre främsta 

straffrättsliga nodalpunkterna förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. Det är svårt att förutse 

vilket straff den unge kommer att dömas till, hur själva utformningen av vården inom socialtjänsten 

kommer att se ut och på grund av att det bygger på ungdomens behov av vård och inte på själva 

brottet. Proportionalitetsbegreppet är även det svårt att tillgodose då det inte är fokus på själva brottet, 

detta kan i sin tur leda till att en ungdom som har begått ett lättare brott kan få samma straff som en 

som har begått ett grövre brott. Även nodalpunkten konsekvens är svår att leva upp till inom detta 

område då det oftast krävs att både ungdomen och dennes föräldrar samtycker till vården och att 

denna inte alltid framstår som en konsekvens på det givna brottet.  

 

Om inte principerna om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens får det tänkta utrymmet 

förlorar överlämnande påföljden sin legitimitet och det kan allvarligt försvåra möjligheterna att hålla 

fast vid behandlingstanken som ledstjärna när unga begår brott (s.300). 

 

Detta citat visar på den antagonism som finns när det gäller straffpåföljder för unga lagöverträdare. 

Här framhåller man att för att kunna ha ett fortsatt fokus på behandlingstanken så krävs det större 

fokus på strafftänkandet trots att de oftast uppfattas som motsättningar till varandra. Förutsebarhet, 

proportionalitet och konsekvens är framförallt nodalpunkter inom strafftänkandet men här gör man ett 

försök att inkorporera dem även i behandlingstanken och använda dem för att förstärka dess 

legitimitet.  

 

6.3.5 Införandet av ungdomstjänst som en självständig straffpåföljd 
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Det finns behov av ytterligare påföljdsalternativ för unga lagöverträdare, särskilt i åldersgruppen 15-17 

år, för att i möjligaste mån ersätta användningen av såväl böter som kortare frihetsberövanden. (s.352) 

 

Det framkommer i denna text att man anser att böter som påföljd inte har den verkan som man skulle 

önska. För de ungdomar och dennes föräldrar som har råd med böter så blir inte påföljden särskilt 

kännbar för den unge och de kan i princip ”köpa sig fria” vilket leder till att straff något tillspetsat kan 

bli en form av klassfråga där de välbeställda slipper undan kännbara straff medan de mindre 

välbeställda blir straffade desto hårdare. För de familjer som inte har de resurser som krävs för att 

betala böterna så:  

 
Blir det i stället ofta vittgående konsekvenser på det ekonomiska och sociala planet som inte bara är 

momentana utan kan följa den unge under flera år framöver. Detta främjar definitivt inte den unges 

tillrättaförande i samhället (s.353).  

 

Utifrån detta så ansågs det finnas ett behov av att använda ungdomstjänst som en självständig påföljd 

istället för enbart i samband med överlämnande till vård inom socialtjänsten då det fanns få alternativ 

att välja på i detta läge. De påföljder som ungdomstjänst var tänkt att ersätta var främst böter och 

kortare frihetsberövande straff då de upplevdes vara alltför ingripande i den unges liv i många fall. 

Detta stöds även av Linderborg (2001) som framhåller att denna typ av välfärdsorienterade straff 

oftast innebär mindre skada för den enskilde samtidigt som det uppfyller strafftänkandets 

nodalpunkter. Granath (2007) uppmärksammar även i sin forskning att det ser ut som att 

ungdomstjänst används som ersättning till böter vilket var tanken med införandet av ungdomstjänst. 

 
Vi har då funnit att ungdomstjänst, rätt utformad kan vara en tydlig och pedagogisk påföljd för unga. 

Ungdomstjänst kan även anses vara förenlig med de straffrättsliga principerna om proportionalitet, 

förutsebarhet och konsekvens. Ungdomstjänst skall därför införas som självständig påföljd för unga 

lagöverträdare (s.38). 

 

Det var främst på denna diskurs som man valde att införa ungdomstjänst som en självständig påföljd 

för unga lagöverträdare. Strafftänkandets nodalpunkterna framkommer även i diskursen kring 

ungdomstjänst, här som anledningen till att ungdomstjänst har införts som en självständig påföljd 

bortkopplad från vård inom socialtjänsten. Ungdomstjänst uppfyller enligt utredarna dessa tre 

nodalpunkter och detta gör att den ses som en tillämpbar påföljd för unga lagöverträdare. 

 

6.3.6 Genus 

 

En sak som man kan reagera på i språkbruket i de studerade texterna är att unga lagöverträdare ibland 

betecknas som han, inte hon eller ett könsneutralt ord som den unge, som man använder när man 

pratar om unga överlag i texterna. Detta kan innebära att de som har skrivit texterna och utvärderat 

påföljden ungdomstjänst har utgått från att det är killar och inte tjejer som begår brott och att de 

likställer unga lagöverträdare med killar. Statistiken visar tydligt att de flesta unga lagöverträdarna är 

pojkar men det finns även tjejer som begår brott och det är främst deras brottslighet som ökar enligt 

forskarna, inte killarnas. Ett exempel på detta är det redan redovisade citatet nedan. 

 
Ungdomstjänsten skall bestå av oavlönat arbete samt innehålla moment som innebär att villkoren för 

ungdomstjänsten klargörs för den unge och som ger den unge möjlighet att reflektera över sin 

livssituation samt diskutera det brott han  har gjort sig skyldig till (s.39). 

Samt  
Ungdomstjänsten skall bestå av ett avslutande moment där den unge får en återkoppling till hur han 

genomfört verkställigheten av påföljden (s.358). 
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att med hjälp av diskursanalys beskriva och försöka förstå varför 

ungdomstjänst infördes som en straffpåföljd i Sverige och varför den lagstadgades. För att söka svar 

studerades den promemorian som föregick införandet av ungdomstjänst samt den utredning som 

föregick lagstadgandet av ungdomstjänst och införandet av densamma som fristående straffpåföljd. 

 

Varför infördes ungdomstjänst som straffpåföljd 1999? I ovanstående analys tas fyra aspekter upp 

som centrala i empirin och används som en förklaringsmodell för den första frågeställningen. 

Ungdomstjänstens införande kan besvaras utifrån dessa aspekter. Rättsstatens handlingskraft och 

legitimitet var ifrågasatt, och efter införandet av nya nodalpunkter i systemet krävdes mer fokus på 

straff, med behandlingstanken fortfarande aktiv. Tron på socialtjänstens kompetens och förmåga att 

hantera konflikten mellan straff och behandling föranledde att tilläggspåföljder kunde ges till 

myndigheten. Den diskursiva bilden av den unga lagöverträdaren som omogen och ej fullt kapabel att 

ta ansvar för sina handlingar, kombinerat med en föräldralik betoning på fostran och vägledning, kan 

ses som en ingrediens i argumentationen för de påföljder som läggs på socialtjänsten. Vidare ansågs 

böter som ett bra inslag för proportionalitetsaspekten. Ungdomstjänst ger ett alternativ för högre 

straffvärden, då frihetsberövanden i kriminalvårdens regi är ett alternativ domstolen bör dra sig från 

att tillämpa på de unga.  

 

Varför lagstadgades ungdomstjänst 2007? I analysen ovan tas framförallt två aspekter upp, förutom de 

som redan har framkommit ovan. Den första och främsta anledningen är att det stred mot svensk lag 

att ungdomar kunde dömas till olika straff beroende på i vilken kommun de bodde. Detta i och med att 

Sverige har ratificerat konventionen om barns rättigheter- barnkonventionen. Detta innebär att alla 

barn och ungdomar ska behandlas lika och inte diskrimineras. Att inte alla hade samma möjlighet att 

dömas till samma påföljd ledde därmed till en olikhet inför lagen. Den andra anledningen till att man 

valde att lagstadga ungdomstjänst är att det fanns en upplevelse om att den gav goda resultat. Detta 

kan dock inte rent empiriskt bevisas då det inte finns någon form av forskning eller statistik på vilka 

insatser som ger bäst resultat då det gäller att förhindra fortsatt kriminellt beteende hos unga 

lagöverträdare i Sverige. De som har högst risk att återfalla i brott får ofta samma typ av straff och då 

skulle det rent statistiskt kunna se ut som att denna påföljd inte fungerar trots att det kanske är den 

som ger bäst resultat. Vad dessa goda resultat skulle kunna bestå av kan därmed bara spekuleras kring. 

Det kan handla om att man har talat med socialsekreterare, domare eller ungdomar om hur de 

upplever att ungdomstjänsten har fungerat men det är inget som framkommer i utredningen. 

7.2 Förändringar över tid 

De centrala nodalpunkterna i straffrätten har stått till grund för argumentationen av både 

ungdomstjänstens tillkomst och lagstadgande. Resonemangen i förhållande till dem har varit tämligen 

lika. En skillnad som går att skönja är kring bötesstraffets vara och icke vara. I promemorian 
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framhåller man att bötesstraffet fortsättningsvis ska vara den främsta tilläggspåföljden för att främja 

proportionalitetsprincipen. Straffet kan bedömas efter den dömdes betalningsförmåga samt att det 

återspeglar brottets allvar. Dessutom har det färre skadeverkningar för den unge än ett kortare 

frihetsberövande straff. I SOU:n är synen annorlunda, man håller med om de tidigare framlagda 

argumenten men menar att ungdomar som grupp är betalningssvaga vilket kan leda till att de kan få 

betalningsanmärkningar som följer dem även senare i livet. Konsekvenstänkandet försvagas när vem 

som helst kan betala deras böter, exempelvis av föräldrarna. Detta är en av de främsta anledningarna 

till att utredningen framhåller att ungdomstjänst i största möjliga mån ska ersätta bötesstraffet, både 

som enskild påföljd och i kombination med vård inom socialtjänsten. Ytterligare en skillnad mellan 

promemorian och SOU:n är att man i promemorian anger att ungdomstjänst ska ses som ett strängare 

straff än böter. I SOU:n däremot framhåller man att det inte går att sätta dem i proportion till varandra 

och att man ska utgå från varje ungdom för att se vilken påföljd som är bäst lämpad men att man 

främst ska välja ungdomstjänst. 

 

Ungdomstjänsten föreslogs initialt vara en påföljd som ersatte frihetsberövande straff, med andra ord, 

en påföljd för ganska grova brott och tyngre kriminella. Under det efterföljande decenniet ändrades 

denna tanke radikalt. Efter lagstadgandet 2007 har den generella tanken blivit att det är lättare brott 

och ”light”brottslingar som är mest förtjänst av ungdomstjänst. En erfarenhet en av författarna fick 

under praktikperioden på Stockholm Stads ungdomstjänst var att ju allvarligare brott och tyngre 

belastad ungdom, desto svårare var det att genomföra påföljden.  

 
En av de frågor som ställdes vid starten med detta arbete var, varför har man valt just ungdomstjänst 

som straffpåföljd, finns det några empiriska grunder till att denna påföljd skulle vara bättre än andra? 

Denna fråga är fortfarande delvis obesvarad då det under studien inte har framkommit varför man 

valde att just använda oavlönat arbete som straffpåföljd. Det finns inga diskussioner kring andra typer 

av nya påföljder, trots att det var en av utredningens uppdrag. Däremot så har det framkommit varför 

man tycker att den i vissa fall är bättre än de alternativ som för tillfället står tillbuds. För att finna ett 

svar på denna fråga hade troligtvis flera texter behövt ingå i studien, exempelvis motioner och 

debatter, där andra perspektiv och diskursiva alternativ hade kunnat analyseras.  

7.3 Socialtjänsten kontra kriminalvården 

I båda de studerade texterna framhålles att det vore skadligt för den unge om denne hamnade inom 

kriminalvården som ett argument till varför det har förlagts på socialtjänsten. I promemorian var man 

starkt influerad av uppfattningen att unga lagöverträdare ska hållas utanför kriminalvården och angav 

bara detta som argument för beslutet. Det framkommer dock även en uppfattning om att socialtjänsten 

är de som oftast kommer i kontakt med dessa ungdomar, och på grund av denna långa erfarenhet är 

bäst lämpade för att handlägga ungdomstjänst. Att frivården i sin tur har erfarenhet av samhällstjänst 

och dess utformning, som till stor del påminner om ungdomstjänst, är inget som beaktas. I utredningen 

är man nästan lika restriktiva med varför socialtjänsten anses lämpad att ansvara för ungdomstjänst. 

Den framhåller samma anledningar som i promemorian men med tillägget att den unge skulle betrakta 

sig som kriminell om denne placeras inom kriminalvården. En relevant fråga i sammanhanget är om 

inte unga lagöverträdare skulle se sin handling som kriminell, och därigenom sig själva som kriminell 

om de placeras inom socialtjänsten? Man vill öka fokuset på brottet och ha ett mer strafftänkande, 

men samtidigt så vill man inte att ungdomen ska se sig själv som kriminell, vilket är något 

motsägelsefullt. Hur ska vi kunna bekämpa ungdomsbrottsligheten om det inte finns några unga 

brottslingar? 
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7.4 Genus 

Som konstaterats i analysen så benämns unga lagöverträdare ibland som han. Detta kan vara en 

antydan på att när man har utrett påföljdssystemet har man haft likt ställt unga lagöverträdare med 

manliga unga lagöverträdare. Det är konstaterat att det är fler män än kvinnor som begår brott så det är 

inte konstigt att när man nämner kriminalitet så kopplas det samman med män. Att däremot 

lagstiftarna har varit så tydligt inriktade på killar när de har diskuterat fenomenet unga lagöverträdare 

är något som borde reflekteras över. Utformas påföljdssystemet enbart med tanke på killar? Det 

behöver inte vara så att en viss påföljd passar det ena könet bättre än en annan. Men det borde ses som 

en självklarhet att diskussionen åtminstone finns med i lagstiftningsprocessen. 

 

7.5 Ungdomstjänst i ungdomens eller samhällets tjänst 

För vem infördes ungdomstjänst, ungdomarna eller samhället?  I diskussionerna kring införandet är 

det främst samhället som tas upp. Hur ungdomarna själva upplever ungdomstjänst nämns inte 

någonstans i den uppföljande utredningen. Det som kan konstateras utifrån promemorian och 

utredningen är att införandet av ungdomstjänst framförallt bygger på nodalpunkterna: Konsekvens, 

proportionalitet och förutsebarhet. Det är från dessa tecken och diskurserna kring dem som beslutet 

utgår och det är till dessa som allt ständigt återkopplas. Man ville ha större fokus på strafftanken 

istället för behandlingstanken och för att skapa detta fokus blev dessa tecken nodalpunkter i diskursen 

kring dagens påföljdssystem, i detta fall ungdomstjänst. Rättsstaten kan då visa allmänheten att 

krafttag tas mot ungdomsbrottsligheten och visar ungdomarna att man ser allvarligt på kriminalitet. 

Detta diskuteras även i kapitlet tidigare forskning där flera av forskarna ser att synen på 

ungdomsbrottsligheten har hårdnat och därmed har även straffen blivit hårdare. 

7.4 Metodologiska reflexioner 

Som man frågar får man svar, har en vis person en gång sagt. Vem man frågar, är en minst lika viktig 

aspekt. Att söka svar på studiens frågeställningar via förgrundstexter till ungdomstjänsten har 

genererat ett resultat som hade kunnat se annorlunda ut om frågan ställdes till andra texter. De hänger 

ingalunda i ett vakuum, utan kan ses som en del i en större politisk diskursiv kamp om 

verklighetsbeskrivandet och meningsskapandet. Texterna är både konstituerande och konstituerade, 

nya begrepp skapas, och artikulationer för vad som anses viktigt och adekvat för rättsstaten och 

samhället genereras. För att skapa en förståelse för den sociala kontext som texterna befinner sig i, och 

vilka aspekter som påverkar dem, krävs mer omfattande studier. Diskursanalysen, som varit den 

tillämpade metoden i uppsatsen, har givit en insikt i de diskursiva processer som är ständigt 

närvarande i all politisk text. Den har kunnat visa på hur unga lagöverträdare ges en identitet, och 

visat på gemensamma perspektiv såväl som motsättningar i synsätt mellan utredningarna. 

 

En vanlig kritik mot diskursanalysen är att den är relativistisk, om allt är präglat av språket finns inga 

yttre kriterier att relatera en diskurs till (Bergström & Boreus, 2000).  Denna studie har haft en mer 

pragmatisk inställning, och ofta behandlat statistik och historia som fakta. Sanningen blir en fråga om 

konsensus inom vetenskapsvärlden (a.a.). Diskursanalysen har således gett en möjlighet att identifiera 

och analysera diskursiva processer, men ger samtidigt begränsade möjligheter att förklara orsak och 

verkan. Varför ser rättssystemet ut som det gör och vad påverkar vad?  
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7.5 Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts kan ett större studium av politiska debatter och texter öka förståelsen för hur 

lagar och samhällsfenomen av olika slag blir till. Diskursanalyser görs med fördel på större texter, 

men kräver samtidigt djupstudier, vilket kräver en omfattande arbetsinsats. Denna studie har visat på 

argument och skäl till att en påföljd införs i straffsystemet, men frågor kvarstår om vad som 

föranledde valet på ungdomstjänst. En liknande studie på samhällstjänsten kan ge insikt i detta, likväl 

som en analys på den offentliga bilden av kriminalvården, som nämnts i förbigående i denna uppsats.  
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