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Sammanfattning 

Då ungdomar begår brott så ska socialtjänsten skriva ett yttrande på begäran av tingsrätten. 

Vad som ska finnas med i yttrandet regleras i lagen (1964:176) med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare, LuL, men det finns även egna riktlinjer om vad som bör finnas med 

från socialstyrelsen. Dock har Brottsförebyggande rådet, Brå, uppmärksammat att det finns 

en problematik kring socialtjänstens yttrande då det saknas den information som lagstiftaren 

har tänkt sig, vilket försvårar det rättsliga arbetet (Westfelt & Öberg, 2002). För att ta reda på 

om det saknas information enligt LuL och socialstyrelsens riktlinjer så har avslutade 

offentliga domar med tillhörande yttranden gällande unga lagöverträdare slumpmässigt valts 

ut av registrator på fyra tingsrätter. Resultatet av studien visar att informationen i yttrandena 

innehåller vad som är lagstadgad men att det finns en stor variation kring innehållet i 

yttrandena. Resultatet blev även att mer fokus ligger på straff än att motverka fortsatt 

brottslig utveckling samt att tingsrätten följer socialtjänstens yttrande i hög grad.  

 

Unga lagöverträdare, socialtjänst, yttrande, tingsrätt, brott 
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Förkortningar 

 

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

BRÅ: Brottsförebyggande rådet  

HVB: Hem för vård eller boende 

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

SoL: Lag (2001:453) socialtjänstlagen 

 

Bakgrund 

Antalet unga som misstänks ha begått ett brott har minskat de senaste åren. Antal unga 

mellan 15-20 år som var misstänkt för ett brott under år 2015 var 20 793 stycken jämfört med 

år 2009 där 31 879 stycken ungdomar misstänktes för brott. Samma sak gäller för ungdomar 

som blivit dömda för ett brott. År 2015 blev 19042 ungdomar lagförda för brott jämfört med 

år 2009 där 29650 blev lagförda (Brå, 2017).  

  

Trots att statistiken på ungdomsbrottslighet i Sverige har minskat de senaste åren så är unga 

lagöverträdare är en stor utmaning för rättssystemet p.g.a. att ungdomar ofta är mer sårbara 

då de inte uppnått full mognad. Därmed gör de flesta västländer sedan långt tillbaka skillnad 

på straff för vuxna och unga som begår brott. Ungdomar har visat sig vara mer mottagliga till 

positiv förändring och därför fokuserar man mer på rehabilitering och behandling istället för 

straff. Däremot poängteras det att det inte är lätt att kombinera behandling och rättvisa då 

man bör individanpassa behandlingen och konsekvenserna ska vara proportionella till brottet 

som ungdomen har begått (Ginner & Smedler, 2009). Enligt regeringens bedömning så ska 

socialtjänsten ha huvudansvaret för unga lagöverträdare eftersom att socialtjänsten har de 

bästa förutsättningarna att uppfylla ungdomarnas behov. Ambitionen är att hålla ungdomar 

utanför kriminalvården och eftersom att socialtjänsten har många års erfarenhet av att ge stöd 

och beakta ungdomens hela situation så har de huvudansvaret för att motverka en utveckling 

av fortsatt kriminell livsstil. (Prop. 2005/06:165).  

 

Om en ung person är skäligen misstänkt eller har erkänt ett brott med undantag för brott av 

mindre allvarlighetsgrad eller som är obehövligt enligt 11 § första stycket i LuL så ska ett 

yttrande inhämtas från socialtjänsten innan åklagaren tar beslut i åtalsfrågan. Ett yttrande från 

socialtjänsten är till för att ge tingsrätten en god uppfattning om den unges vårdbehov och för 

att veta vilka insatser som socialtjänsten kommer att vidta. Yttrandet används när tingsrätten 

ska fatta beslut om åtal eller åtalsunderlåtelse och vid val av påföljd (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I en rapport av Brå beskrivs en problematik kring att socialtjänstens yttranden angående unga 

lagöverträdare inte innehåller de uppgifter som lagstiftaren från början har tänkt sig. I och 

med att tingsrätten ska kunna beakta förutsebarhets- och konsekvenskraven så måste 

tingsrätten ha fått bra information i yttrandet från socialtjänsten där de specificerar vad den 

planerade vården innebär. Förutsebarhetskravet handlar om att i förväg kunna ha en 

uppfattning om vilket straff ett visst brott ger. Konsekvenskravet innebär att socialtjänsten 

måste ge information till åklagaren om den planerade vården avbryts eller inte blir av. 
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Därmed har yttrandet en viktig roll i det rättsliga arbetet. I en undersökning har man utgått 

från 199 tingsrättsdomar år 1999 med påföljd vård inom socialtjänsten. I 93 % av yttranden 

fanns det information om vilken insats socialtjänsten planerat däremot saknades det nästan 

alltid specificerad information kring vården. Att socialtjänsten inte specificerar vilken åtgärd 

som är tänkt om tingsrätten dömer till ett överlämnande till socialtjänsten är problematiskt 

och försvårar det rättsliga arbetet. Resultat från undersökningen visar även att samtalskontakt 

var den vanligaste insatsen som socialtjänsten föreslagit i undersökningen. Dock var det 

endast i 28 % av yttrandena som man beskrev i detalj hur ofta och hur länge samtalen och 

kontakten skulle pågå (Westfelt & Öberg, 2002)  

 

Det som enligt LuL ska finnas med i ett yttrande är vilka åtgärder som tidigare vidtagits och 

åtgärder som socialtjänsten avser att vidta gällande den unga. Det ska också finnas med om 

det finns ett särskilt behov av åtgärder som motverkar att den unge utvecklas ogynnsamt och 

en beskrivning av den unges personliga utveckling och livssituation i övrigt. Åtgärderna som 

nämnden avser att vidta med stöd av lag (2001:453) socialtjänstlagen, SoL, ska redovisas i ett 

ungdomskontrakt och åtgärder som vidtas med stöd av lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser för vård av unga, LVU ska redovisas i en vårdplan. Arten, omfattningen och 

varaktigheten av åtgärderna ska framgå av kontraktet eller vårdplanen (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Det finns utöver de som enligt LuL ska finnas med i ett yttrande även riktlinjer om vad som 

enligt socialstyrelsen bör ingå. Riktlinjerna uppkom efter att man år 2007 gjorde en del 

ändringar kring handläggningen av unga lagöverträdare i propositionen 2005/06:165. 

Ändringarna var till för att öka samverkan mellan de olika inblandade myndigheterna, 

socialtjänst och rättsväsende. Ändringarna innebär tydligare rutiner och ett utbyte av kunskap 

mellan de olika aktörerna på en lokal nivå vilket ledde till att Socialstyrelsen skrev en 

handbok kring riktlinjer om vad som bör finnas med i ett yttrande år 2009. Den information 

som anses vara nödvändig och relevant bör finnas med i ett yttrande för att tingsrätten ska 

kunna bilda sig en uppfattning om vad som har förekommit i kontakten mellan socialtjänsten 

och ungdomen. Det är viktigt att det av yttrandet framgår när eventuella tidigare åtgärder har 

varit aktuella, orsaken till att de satts in, art och omfattning och ifall de varit framgångsrika. 

Även eventuell pågående insats redovisas och om socialtjänsten anser att denna insats är 

tillräcklig med hänsyn till misstanken om ny brottslighet. Uppgifter som bör finnas med 

enligt socialstyrelsens riktlinjer är vilka brottsmisstankar som ligger till grund för yttrandet, 

på vilket sätt den föreslagna vården eller de föreslagna åtgärderna syftar till att motverka att 

den unge utvecklas ogynnsamt, den unges inställning och om den unge anses lämplig till 

ungdomstjänst. Det bör även framgå den unges inställning till medling i de fall den unge 

erkänt brottet eller sin delaktighet i det. I de fall åklagaren har begärt det ska ett yttrande 

innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter i 

övrigt som t.ex. uppgifter om den unges familj och sociala relationer, medborgarskap, 

hemspråk, skola och fritid, fysiska och psykiska hälsa, känslo- och beteendemässiga 

utveckling, bruk av alkohol eller andra droger och tidigare kriminalitet. (Socialstyrelsen, 

2009). Innan socialstyrelsen skrev handboken utifrån propositionen hade socialtjänsten endast 

socialstyrelsens allmänna råd att följa då de skrev sina yttranden, vilket inte alls var lika 
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omfattande (SOFS 2008:30).  

 

Om socialtjänstens yttrande inte innehåller tillräckligt med information och förslag till 

påföljd så blir ungdomen drabbad genom att inte få rätt behandling och stöd i att ta avstånd 

från brottsligt beteende. Rapporten från Brå visar att yttrandena ofta inte är tillräckliga vilket 

försvårar det rättsliga arbetet. Det är ett problem om den enskilda individen blir drabbad och 

att de kan leda till negativa konsekvenser i den unges framtid. (Westfelt & Öberg, 2002) Det 

finns till exempel mycket forskning inom området ungdomsvård där den tidigare forskningen 

visar att vissa behandlingsmetoder kan vara skadliga för ungdomarna. Exempel på skadliga 

behandlingar är där man använder sig av straff och avskräckning men nämner även att 

ungdomar med problematik inte bör behandlas i grupp eftersom de kan utveckla negativa 

förändringar istället för positiva (Bergmark, Bergmark & Lundström 2011). Fokus för den 

här studien är att undersöka hur socialtjänsten argumenterar för påföljd i specifika yttranden 

för att inte ungdomen ska fortsätta ett brottsligt beteende och utvecklas ogynnsamt.  
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Syfte  

 

Syftet är att undersöka om informationen i socialtjänsten yttranden är tillräckliga i 

förhållande till LuL och socialstyrelsens riktlinjer som finns kring unga lagöverträdare. 

Vidare är att undersöka om socialtjänsten använder sig av tydliga formuleringar och 

argument vad gäller påföljd och behandling för att den unge inte ska utvecklas ogynnsamt 

samt att ta reda på om tingsrätten finner socialtjänstens yttrande användbart.  

 

● Vilken information finns i socialtjänstens yttrande i specifika fall gällande behandling 

och straff?  

● Vilka förslag till behandling och påföljder föreslår socialtjänsten i yttrandena för att 

motverka en fortsatt brottslig utveckling? 

● I vilken utsträckning följer tingsrätten socialtjänstens yttranden när de bestämmer 

påföljd och hur blir domen då yttrandet har tydliga brister enligt LuL och de övriga 

riktlinjerna? 
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Kartläggning av problemområde 

  

De riskfaktorer som finns när det gäller barn och ungdomar med ett brottsligt beteende är 

både individuella och utifrån familj och miljön. De riskfaktorerna man kan se i familj och 

miljö är bland annat dålig ekonomi, skilda föräldrar, bråk mellan föräldrarna, att man har 

föräldrar som är dömd för ett brott, att man bor i en stor familj och att man bor i ett område 

med sämre socioekonomiska förhållanden. Att föräldrarna har dålig koll på sina barn dubblar 

risken för att barnet ska utföra en brottslig handling. De individuella riskfaktorerna är att 

barnet/ungdomen har låg intelligens, dåligt temperament, sämre förmåga att känna empati 

och att kontrollera sin impulsivitet. Det har visat sig att det finns många fördelar med att ha 

program för ingripande för barn och ungdomar för att förebygga brott. Det är viktigt med ett 

ingripande tidigt i barnens liv, helst redan innan de utfört ett brott. (Farrington & Welsh, 

2007) 

  

Åklagare och domare har tillfrågats vad de tycker om socialtjänstens yttrande. Både åklagare 

och domare tycker att socialtjänstens yttrande oftast är bristfällig eftersom att deras vårdplan 

inte är tillräckligt informativ så de vet vad ett överlämnande innebär. Åklagarna och domarna 

tycker att det i allmänhet finns information kring vilken vård men att det fattas mer specifikt 

vad vården innebär och hur länge den ska pågå. De tycker att socialtjänsten lägger mest fokus 

på att beskriva deras tidigare insatser för den unge samt dess bakgrund, inte så mycket på den 

kommande insatsen. Det finns en stor frustration från åklagare och domares sida då de inte 

kan döma till vård inom socialtjänsten utan vårdplan. Vid vissa tillfällen känner de sig 

maktlösa då de inte kan döma till de som de egentligen hade velat p.g.a. dessa brister. Av 62 

svarande åklagare och domare så tror 71 % att det bristande yttrandet beror på att 

socialtjänsten inte vet vilka behov tingsrätten har. Andra anledningar de tror är vanligt är att 

socialsekreteraren har tidspress samt att de saknar kunskap om lagens krav på ett yttrande 

(Westfelt & Öberg, 2002).  

 

Även socialtjänsten har fått svara på samma frågor som domare och åklagare, deras resultat 

blev dock lite annorlunda. Det var 339 socialsekreterare som svarade och där 58 % ansåg att 

den vanligaste orsaken till ett bristfälligt yttrande är att de har svårt att veta vid tiden för 

yttrandet vilken vård som kan erbjudas vid en fällande dom. Andra orsaker som 

socialsekreterarna angav som vanligt var tidspress i arbetet men endast en femtedel ansåg att 

de fanns okunskap kring lagens krav på utförlighet. År 1999 uppkom ett krav på 

socialtjänstens yttrande genom en reform för ungas påföljder. Genom reformen fick 

socialtjänsten bl.a. sex veckor på sig att fatta beslut i åtalsfrågan istället för fyra veckor som 

de hade innan. Trots den längre tiden så anser socialsekreterarna att de blir stressigt att skriva 

yttrande. Syftet med reformen var även att tydliggöra påföljder där socialtjänsten ska ge vård 

samt att göra så att de straffrättsliga kraven förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet 

blev förstärkta. Ett exempel på det är att tingsrätten kan tillgodose kravet på proportionalitet 

genom att döma till ungdomstjänst i kombination med ett överlämnande. Med reformen 

tillkom även sluten ungdomsvård som en ny påföljd för unga lagöverträdare. Genom 

telefonintervjuer med socialsekreterare i 34 slumpmässigt utvalda kommuner fick man reda 
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på att trots förlängningen så hade de sällan mer än två veckor på sig att avge sitt yttrande. 

Anledningen till den korta tiden de får på sig att skriva vårdplan och yttrande är för att de 

kommer in i ett senare skede under förundersökningen och åklagaren först skickar begäran 

om yttrande någon vecka innan. Åklagarna besvarar det med att de skickar begäran som snart 

som möjligt men att de i svårare fall måste vänta en bit in i förundersökningen innan de 

skickar begäran eftersom de inte vet säkert om de kommer leda till åtal (Westfelt & Öberg, 

2002). Det är dock åklagaren som avgör hur lång tid socialsekreteraren har på sig att skriva 

en vårdplan och ett yttrande. Dock ska tidsramen vara rimlig och vanligt är att man anser att 

två veckor är rimligt, det är sedan upp till socialtjänsten att se till att hålla tidsramen som 

åklagaren begärt (Tärnfalk, 2007).  

 

I en longitudinell studie har man granskat yttranden från socialtjänsten samt domar från år 

1989 och år 1990 för att undersöka socialtjänstens ansvar för vård och behandling. Totalt har 

man undersökt 77 unga lagöverträdare som dömdes i tingsrätten under dessa år. Ett problem 

som framgick i undersökningen var att man inte har någon koll på vilka insatser som 

aktualiseras när ungdomarna lämnas över till vård inom socialtjänsten. De finns ingen 

information om i vilken grad insatserna har och vilken effekt de ger för ungdomarna. Enligt 

undersökningen handlar det snarare om att man föreslår insatser efter rutin, så som man alltid 

har gjort utan att veta om det ger någon effekt. Undersökningen tyder även på att vård ibland 

kan ge sämre effekt än vad ingen vård alls hade gett (Tärnfalk, 2007).  

 

En vinjettstudie om socialsekreterares bedömningar av behov och insatser för ungdomar med 

kriminellt beteende, missbruk eller psykisk ohälsa visar att socialsekreterare har kompetens 

att bedöma ungdomars problem och identifiera deras behov men att de har vissa problem med 

att koppla dessa problem till specifika insatser. Socialsekreterare bör vara medvetna om vilka 

insatser som passar till specifika problem och vilka som är mindre passande. Den vanligaste 

insatsen socialsekreterarna föreslår för ungdomar är en remiss till barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP, alternativt till behandlingshem för missbruk om det är aktuellt för 

ungdomen. I övrigt anser socialsekreterarna att de evidensbaserade metoderna KBT och 

familjeterapi är det bästa för att motverka att ungdomarna fortsätter utvecklas ogynnsamt. Det 

var endast några få socialsekreterare som föreslog lösningsfokuserade- och motiverande 

samtal som åtgärd (Åström, Jergeby, Andershed & Tengström, 2012).  

 

För att hitta åt data till kunskapsöversikten och bakgrund så har sökning efter vetenskapliga 

artiklar skett i databasen digitala vetenskapliga arkivet. Sökord som har använts är “brott” 

och “barn”. Begränsningar vid sökningen har varit endast fulltext och 

forskningspublikationer. Även Umeå universitetsbiblioteks databas användes med sökord 

“children”, “crime”, “socialsekreterare”, “kriminellt” och “beteende”. I övrigt har Brås 

hemsida flitigt använts med sökord “unga” och “lagöverträdare” och i artikeln som hittats på 

deras hemsida har tips om vidare läsning getts vilket lett till ytterligare artiklar.  
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Metod  

 

Tillvägagångssätt 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar så har avslutade offentliga domar om unga 

lagöverträdare beställts från Lyckseles, Uppsalas, Haparandas och Ångermanlands 

tingsrätter. Totalt har 21 stycken domar med tillhörande yttranden från socialtjänsten 

slumpmässigt valts ut av registrator på respektive tingsrätt som sedan skickats till oss via e-

post. Domarna med tillhörande yttranden har lästs noggrant i sin helhet och sedan analyserats 

genom en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats har 

valts för att kunna se hur domarna och yttrandena förhåller sig till LuL och socialstyrelsens 

riktlinjer. Samt för att se vilka förslag som socialtjänsten ger till behandling och påföljd och i 

vilken utsträckning tingsrätten dömer efter det som socialtjänsten föreslagit i sitt yttrande. 

Nedan följer mer fördjupad information om varför en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats har valts samt urvalsmetod, datainsamlingsmetod, etiska reflektioner och 

kvalité.  

 

Medvetet urval 

 

Ett icke slumpmässigt urval har tillämpats för studien eftersom att domarna och 

socialtjänstens yttrande har valts utifrån de kriterier som är intressanta för undersökningen. 

Kriterier för de domarna som beställts är att de ska följa med ett tillhörande yttrande från 

socialtjänsten samt att de ska gälla unga lagöverträdare som blivit dömda enligt LuL. I och 

med dessa kriterier har urvalet gjorts för att komma åt relevanta domar och för att få ett så 

intressant resultat som möjligt där djupstudier kan tillämpas för att få ett lyckat resultat. 

Urvalet som har använts är alltså ett medvetet urval som har bestämts utifrån ovanstående 

kriterier (Ritchie, Lewis, McNaughton Nicholls & Ormston, 2003). Dock har inte specifika 

målnummer och typer av brott använts vid urvalet. Istället har en beställning skickats där 

registrator vid respektive tingsrätt slumpmässigt har plockat ut några domar med tillhörande 

yttranden som sedan har skickats till våra e-postadresser. Anledningen till att registrator har 

skickat slumpmässiga domar med tillhörande yttranden är för att få ett så trovärdigt resultat 

som möjligt med en stor variation av brott. En ytterligare anledning till att inga specifika 

målnummer har valts ut av oss är för att minimera risken att låta förförståelse påverka oss och 

för att resultatet ska bli så likt verkligheten som möjligt (Kalman & Lövgren, 2012). 

 

Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 

 

Efter att ha fått tillgång till domarna och de tillhörande yttrandena från socialtjänsten gällande 

unga lagöverträdare så har materialet lästs i sin helhet. För att kunna utveckla teorier och inte 

bara det man direkt studerar så har en kvalitativ studie tillämpats. Den kvalitativa metoden 

innebär en induktiv logik där man har möjlighet att upptäcka nya saker och hitta nya teorier 

under studiens gång (Hjelm, Lindgren & Nilsson, 2014). En induktiv logik innebär att 

fokusen ligger på att generera teorier där relation mellan data och teoretiska perspektiv är 
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viktig till skillnad från kvantitativ forskning med en deduktiv ansats som bättre lämpar sig för 

att pröva teorierna. Det var ett självklart val att tillämpa en kvalitativ metod med en induktiv 

ansats eftersom att ett tolkande synsätt har använts då domarna och yttrandena har analyserats 

med hänsyn till vår förförståelse. Det som också gjorde att valet föll på en kvalitativ metod är 

att studien har en ontologisk inriktning mot konstruktionism där vikt ligger vid hur man 

upplever och tolkar verkligheten (Bryman, 2011).  

 

Domarna och socialtjänstens yttrande har alltså analyserats med en induktiv ansats där 

analysen har utförts direkt utifrån den insamlade datan. Undersökningen har även inspirerats 

av en kvalitativ innehållsanalys när vi tolkat våra texter. Fokusen inom kvalitativ 

innehållsanalys ligger på att identifiera likheter och skillnader i textinnehåll och att beskriva 

dess variationer. För att beskriva variationerna måste man hitta likheter och skillnader i 

texterna som studeras. Fokus är att identifiera variationerna och uttrycka skillnaderna och 

likheterna i olika kategorier och teman på olika nivåer. Vilken ansats en kvalitativ 

innehållsanalys har beror på om man utgår från t.ex. en utarbetad teori eller om man bara 

tolkar texterna helt förutsättningslöst. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Domarna 

och yttrandena har lästs i sin stora helhet med inspiration av analysmetoden och tolkats 

utifrån den direkt synliga texten och vad som är uppenbart utifrån frågeställningarna och 

syftet. Tolkningen av domarna och yttrandena har gjorts utifrån den text som är direkt synlig 

vilket också innebär att en manifest nivå har använts. En manifest nivå är en abstraktionsnivå 

som används inom kvalitativ innehållsanalys där den manifesta nivån handlar om det direkta 

(Graneheim och Lundman, 2012). Då domarna har analyserats så har likheter och skillnader 

letats fram där de olika yttrandena jämförts med varandra för att hitta variationer. Det för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna där bl.a. intresse har legat på att få veta i vilken 

utsträckning tingsrätten följer socialtjänstens yttranden när de bestämmer påföljd för den 

unga lagöverträdaren.  

 

I kvalitativ innehållsanalys går analysprocessen till genom att man först utgår ifrån en 

analysenhet som innefattar hela texten som ska analyseras. Sedan letar man efter 

meningsbärande delar som är viktiga och relevanta, denna del i analysprocessen kallas för 

meningsenhet. Nästa steg är kondensering som innebär att man kortar ned texterna samtidigt 

som inget väsentligt och relevant tas bort. Meningsenheterna d.v.s. det som är 

meningsbärande kodas sedan för att kunna samlas så att koder med liknande innehåller bildar 

på så sätt kategorier och teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Då domarna och yttrandena skulle analyseras så har även inspirationen hämtats från den 

kvalitativa innehållsanalysen. Först lästes domarna med tillhörande yttrande från 

socialtjänsten i sin helhet där fokus låg på att ta ut relevant information utifrån studiens syfte 

och dess frågeställningar. I analysprocessen togs meningsbärande delar ut som var viktiga för 

att kunna besvara frågeställningarna d.v.s. meningsenheter enligt analysprocessen som 

beskrivs ovan. De meningsbärande delarna hittades genom att ta ut information som passade 

frågeställningarna samt genom att jämföra innehållet i domarna och yttrandena med vad som 

står lagstadgad i LuL samt vilka riktlinjer som står nedskrivna i socialstyrelsens handbok. Det 

som var mest intressant som hittades då texterna analyserades bryts sedan ned i 
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sammanfattningar, kortare citat samt vissa blockcitat för att korta ned innehållet samtidigt 

som inget viktigt tagits bort. Efter att ha hittat relevant information i domarna och yttrandena 

så kodades och kategoriserades information in under de olika frågeställningarna. Det genom 

att placera in informationen under rätt frågeställning samt gjordes även ett eget tema med 

annan intressant information som dök upp under analysprocessens gång. Då alla 

meningsbärande delar och intressanta upptäckter placerades in under respektive 

frågeställning och tema så blev det även lättare att upptäcka likheter och skillnader i domarna 

och yttrandena. Resultatet från datainsamlingen tolkades och diskuterades utifrån olika 

teoretiska perspektiv samt olika insatser, risk-och skyddsfaktorer för unga lagöverträdare.  

 

Kvalité 

 

En fördel med att använda avslutade offentliga domar med tillhörande yttranden från 

socialtjänsten som data är att de redan finns tillgängliga och är där ute i väntan på att bli 

insamlade och analyserade. Att använda dokument som datakälla till samhällsvetenskaplig 

forskning kan verka både lätt och tidseffektivt. Dock är det inte alltid så lätt att samla in 

relevanta dokument. Att finna rätt dokument kan vara tidskrävande och när man väl fått tag i 

rätt dokument så är det inte alltid så lätt att tolka och analysera datan (Bryman, 2011). Det 

fanns vissa svårigheter vid datainsamlingen med att få ut relevanta domar med tillhörande 

yttranden enligt LuL då registrator inte kunde specificera sin sökning enligt specifika lagrum. 

Det blev en tidskrävande process och till en början blev det även missförstånd då avslutade 

offentliga domar skickades till e-post men de tillhörande yttrandena från socialtjänsten var 

inte bifogade.   

 

Att använda officiella dokument från statliga myndigheter kan vara en bra källa för att hitta 

detaljer och skapa nya teorier. Genom att noggrant granska dokument kan man se hur 

värderingar och intresse påverkar i olika sammanhang. Gällande trovärdighet när man 

studerar officiella dokument från statliga myndigheter så betyder inte brister i dokumenten att 

det skulle vara mindre trovärdigt. Istället för att se dokument med brister som icke trovärdiga 

kan det istället vara intressant att granska just bristerna. Gällande representativitet i att 

använda dokument som datakälla vid forskning så spelar det ingen större roll eftersom att 

inget fall kan vara representativt i statistisk mening inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2011). Då syftet med frågeställningarna är att se om det finns några brister i domarna och i 

yttrandena enligt LuL och socialstyrelsens riktlinjer så betyder inte bristerna i datan att 

resultatet inte blir trovärdigt.  

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet handlar om hur resultatet på studien och hur 

författarna har satt sin prägel på studien genom erfarenheter och förförståelse. Det handlar om 

hur överförbara resultaten anses vara och variationen bland forskningspersonerna är viktigt 

för giltigheten. Ett resultat anses giltigt d.v.s. sant om de är ett resultat som är återkommande 

och svarar på det syftet är tänkt att det ska svara på. När det gäller giltighet har valet av 

forskningsperson också betydelse, då en stor variation människor med t.ex. olika kön och 

ålder ökar giltigheten då variationer beskrivs inom kvalitativ innehållsanalys. Ytterligare ett 

sätt att ge läsaren en inblick och ge tillförlitlighet och giltighet i studien är att resultatet är 
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redovisat genom citat i studien samt att urval och analysmetod är noggrant beskrivet så 

läsaren kan följa med i forskarens tankebanor. Överförbarhet handlar om att kunna tillämpa 

studiens resultat på andra grupper och situationer och därmed är det även viktigt att urval, 

datainsamling, analys, deltagare och övriga kontexter är noggrant beskrivet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Att vi har varit två stycken som har analyserat materialet bidrar till en ökad tillförlitlighet 

eftersom risken att analysen blir snedvriden efter förförståelse och eget intresse minskar då 

fler personer är inkluderade. Variationen av forskningspersoner i studien är hög då dels 21 

domar med tillhörande yttranden har granskats men även för att någon utomstående, i det här 

fallet registrator som slumpmässigt har valt ut domarna. Anledningen till att ett högt antal 

domar valts att analyseras är för att öka giltigheten och därav också anledningen till att inga 

specifika domar har valts utifrån eget intresse. Ökad giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet har givits i studien genom att använda både kortare citat och blockcitat. Metod 

är noggrant beskrivet så att läsaren kan skaffa sig en uppfattning och även göra om studien 

själv om läsaren skulle vilja det då tingsrätter och målnummer finns utskrivna i den löpande 

texten. 

 

I övrigt är resultatet av studien lätt att överföra till andra grupper unga lagöverträdare enligt 

LuL eftersom en stor variation av domar har använts där domar och yttranden har beställts 

över ett stor geografiskt område, från Haparanda i norr till Uppsala i mellan Sverige. Det går 

alltså att överföra resultatet till grupper på andra geografiska områden i Sverige. Att överföra 

resultatet på andra situationer går också eftersom att det är en stor variation på typ av brott, 

ålder och hur stort behandlingsbehov de unga lagöverträdarna har i studien. Resultatet går 

därmed att överföra oavsett vilken ung lagöverträdare socialtjänsten skriver om i sitt yttrande.  

 

Etiska reflektioner  

 

Trots att undersökningen har innefattat läsning av offentliga och avslutade domar samt 

tillhörande yttranden från socialtjänsten så har etiska hänsynstaganden gjorts. I domen och 

yttrandet framkom personuppgifter om den unga människan som har begått brott samt namn 

och kommun på socialsekreteraren som skrev yttrandet. Det framkommer även namn på 

föräldrar, gode män, försvarare och åklagare. Forskningspersonerna och dess integritet har 

skyddats genom att de etiska regelverk som innefattar konfidentialitets-, nyttjande-, 

informations- och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att man inte sprider 

personuppgifter, nyttjandekravet handlar om att uppgifter endast får användas i 

forskningsändamål, informationskravet handlar om att informera forskningsdeltagarna om 

studien och det sista kravet om samtycke handlar om att forskningsdeltagarna ska samtycka 

till medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att inte skriva ut några namn på inkluderade 

parter i studien. Dock har inte forskningspersonerna skyddats fullt ut eftersom att domarna är 

avslutade och offentliga samt att det framgår tingsrätt och målnummer då det enligt 

referenskrav ska finnas med i löpande texten. Det innebär att den som tar del av 
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undersökningen själv kan begära ut domarna och yttrandena för att kolla upp vilka personer 

det handlar om. Det andra kravet om nyttjande handlar om att de uppgifter som samlas in 

endast användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har det tagits hänsyn 

till genom att låta registrator vid tingsrätten slumpmässigt välja ut några domar med 

tillhörande yttranden. På så sätt har inte specifika domar och målnummer valts ut efter eget 

intresse utan endast i syfte för studien. Informations- och samtyckeskravet är dock inte 

aktuellt i denna undersökning då ingen kontakt kommer att tas med någon av personerna som 

omnämns i domarna och yttrandena.  

 

När det gäller forskningsetik ska man ställa vilken nytta man får ut och vad forskningen kan 

innebära i relation till samhället och vilka risker det finns för forskningspersonerna. Detta har 

tagits hänsyn till genom hela studien (Vetenskapsrådet, 2002). Genomgående i studien så har 

referenser gjorts till domarna utifrån de regler som finns gällande hur man refererar enligt 

harvard (Umeå universitet, u.å). Även om det finns krav på att referera till de olika domarna 

så har forskningspersonerna skyddats genom att inga namn eller kön nämns i studien.  
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Teoretisk utgångspunkt 

 

För att kunna analysera undersökningens resultat kommer rättsliga principer och tidigare 

forskning att användas. Anledning till valet av tidigare forskning och rättsliga principer 

istället för teoretiska perspektiv är för att förstå datainsamlingen utifrån hur socialtjänsten och 

tingsrätten arbetar med unga lagöverträdare. För att få en så korrekt bild som möjligt av hur 

verkligheten ser ut har relevanta begrepp som t.ex. barnets bästa valts för analysering av 

resultatet. 

 

Barnets bästa 

 

Barnets bästa är ett perspektiv som ställer särskilda krav på socialtjänsten i arbetet med barn 

och unga. Socialtjänsten ska göra en individuell bedömning i de enskilda fallen om vad som 

är barnets bästa. Barnets bästa är både en rättighet, en princip och ett tillvägagångssätt och de 

regleras i 1 kap 2 § SoL där de beskrivs att vid beslut eller åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa beaktas och vid beslut eller åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 

det som är barnets bästa vara avgörande. (Leviner & Eneroth, 2014).  

 

Det är dock inte alltid så lätt att tolka begreppet barnets bästa eftersom att varken barnets 

bästa, särskilt vårdbehov, skälig levnadsnivå eller synnerliga skäl är definierade i LuL.  

Att begreppen inte är definierade i LuL gör att det blir svårt för samtliga parter då ett stort 

tolkningsutrymme ges och det är inte konstigt att socialsekreterare, åklagare och domare kan 

tolka vad barnets bästa är på olika sätt. Att begreppet barnets bästa inte finns definierat i LuL 

gör att socialtjänsten får ett stort handlingsutrymme när de ska skriva yttrande. Med 

handlingsutrymme menas att den enskilde socialsekreteraren själv får ta beslut utifrån hur den 

tolkar och tänker kring barnets bästa. För att skriva ett bra yttrande ur perspektivet barnets 

bästa gäller det att socialtjänsten använder handlingsutrymmet och dess makt på ett korrekt 

sätt. Ju mer kunskap socialsekreterarna har om juridikens spelregler ju bättre yttranden kan de 

skriva där de kan använda makt och handlingsutrymme i skrivandet till att påverka påföljden 

och motverka en ogynnsam utveckling för ungdomen. För att kunna ta hänsyn till barnets 

bästa i yttrandet är det inte bara viktigt att socialtjänsten har god kunskap om den unga 

lagöverträdarens sociala situation utan även att ha god kunskap kring lagen. Ett exempel på 

hur socialtjänsten kan använda makt genom kunskap om lagen är att de kan begära mer tid till 

att skriva ett yttrande och på så sätt blir yttrandet bättre och mer professionellt (Tärnfalk, 

2014). 

 

 

Straffvärdesprincipen och insatser 

 

När de gäller vilken påföljd som socialtjänsten ger som förslag i yttranden för unga 

lagöverträdare och vilken påföljd som tingsrätten dömer till så är de en särbehandling om 

man jämför med de påföljder som vuxna som begår brott döms till. Ungdomar anses ha ett 

särskilt behov av stöd och att påföljden bör anpassas till ungdomens individuella 
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förhållanden. Tingsrätten ska ta hänsyn till straffvädesprincipen när de dömer en människa 

för ett brott. Straffvärdesprincipen innebär att konsekvenserna av den brottsliga handlingen 

ska stå i proportion till hur grovt brottet är och att det ska gå att förutse vilket straff brottet 

kommer att ge. När det gäller unga som begår brott så måste straffvärdesprincipen och 

principen om behandling gå hand i hand. Principen om behandling handlar om att unga som 

begår brott behöver hjälp och stöd för att minska riskerna att de begår brott igen och 

påföljden behöver då anpassas till den unges situation och behov. De två principerna går inte 

alltid att kombinera eftersom att den unges behov och situation kan kräva stora insatser trots 

att den unge begått ett mindre brott. De påföljder som är vanligast för ungdomar som begår 

och döms för brott vid tingsrätten är böter, ungdomstjänst och ungdomsvård. (Holmberg, 

2013)  

 

Ungdomsvård är en behandlingsform där innehållet i behandlingen varierar och styrs av 

vilket behov ungdomen har. Kravet på att ungdomsvården är lämplig i relation till brottet och 

ungdomen är socialtjänstens ansvar och de ska finnas med i yttrandet. Den vanligaste insatsen 

inom ungdomsvård under år 2008 var programverksamhet och samtalskontakt. 

Ungdomstjänst innebär att ungdomen utför oavlönat arbete. Ungdomstjänst var tidigare en 

kompletterande påföljd till ungdomsvård och inte en egen påföljd. Ungdomstjänst kom att bli 

en egen påföljd senare, efter att domare och åklagare ansett att döma till endast 

ungdomstjänst var förmånligt för de ungdomar som inte hade ett speciellt vårdbehov. Domare 

och åklagare ansåg även att ungdomstjänst var lättare att anpassa till straffvärdesprincipen. 

Det finns även sluten ungdomsvård som är den påföljd som för ungdomar är den mest 

ingripande. De ungdomar som döms till sluten ungdomsvård har ofta begått grova våldsbrott 

eller återkommande utfört brottsliga handlingar och ungdomarna har ofta en omfattande 

problematik. Det framkommer att invandrarpojkar är överrepresenterade inom den slutna 

ungdomsvården i Sverige. (Holmberg, 2013)  

 

Ungdomar som har ett särskilt vårdbehov och som har gjort sig skyldig till ett brott kan 

dömas till ungdomsvård enligt SoL eller LVU för att undvika att den unge utvecklas 

ogynnsamt. Ungdomar som inte har ett särskilt vårdbehov ska inte dömas till ungdomsvård. 

Med särskilt vårdbehov menas att den unges utveckling riskeras att skadas och att påföljden 

ska lägga vikt vid att behandla ungdomen. Åtgärderna som ska vidtas genom ungdomsvården 

ska redovisas genom ett ungdomskontrakt eller en vårdplan och det ska tydligt framgå vilka 

insatser, art och omfattning. Den unge kan dömas till ungdomsvård i kombination med 

ungdomstjänst eller dagsböter om de bedöms nödvändigt med tanke på bland annat brottets 

straffvärde. Socialtjänsten ska se till hela den unges livssituation och dennes behov av 

insatser i relation till principen om barnets bästa och vilka risk- och skyddsfaktorer som den 

unge har. Socialtjänsten ska alltså göra en helhetsbedömning och inte bedöma att om en 

ungdom begår ett brott så är det ett tecken på en ogynnsam utveckling. Det är i yttrandet som 

det ska framgå om den unge är i behov av åtgärder som motverkar ogynnsam utveckling. 

(Socialstyrelsen, 2009) 
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Om det inte finns skäl att döma till ungdomsvård, alltså om den unge inte har ett särskilt 

vårdbehov, så kan den unge dömas till ungdomstjänst. Det ska även vara en lämplig påföljd i 

relation till straffvärdet. Rätten kan döma till ungdomstjänst utan att först inhämta ett yttrande 

från socialtjänsten men påföljden måste vara lämplig i relation till den unges person och 

övriga omständigheter. Ungdomstjänst kan bedömas som olämpligt med tanke på den unges 

psykiska eller fysiska hälsa, om den unge är våldsbenägen eller har missbruksproblem. 

(Socialstyrelsen, 2009) 

 

Att välja rätt insats 

 

Det är svårt att säga att en behandling är framgångsrik eftersom att alla barn och ungdomar är 

unika och har olika förutsättningar utifrån bl.a. risk- och skyddsfaktorer i sin närhet. 

Forskning har dock kommit fram till att framgångsrika behandlingar för att motverka att 

ungdomar utvecklar ett brottsligt beteende bygger på tre principer, behovs-, risk- och 

responsivitetsprincipen (Tärnfalk, 2014).  

 

Behovsprincipen, riskprincipen och responsivitetsprincipen 

 

Den första principen är behovsprincipen där fokus ligger på att förändra det som kan bidra till 

brottslighet. Det kan handla om allt från att ungdomen har dåliga familjerelationer till 

användande av droger eller kompisar som uppmuntrar till en brottslig livsstil. Den andra 

principen är riskprincipen där behandlingen ska anpassas utifrån den ungas risknivå. Har en 

ungdom hög risknivå ska en intensiv och omfattande behandling ges medan en ungdom med 

låg risknivå ska ha en mindre ingripande behandling. Problematik med riskprincipen är att en 

ungdom som begått ett litet brott kanske har en hög risknivå och en ungdom som begått ett 

stort brott har en liten risknivå. Den tredje och sista principen är responsivitetsprincipen som 

innebär att insatserna måste anpassas och designas efter den unika individen eftersom att alla 

har olika inlärningsförmåga. Enligt principen handlar behandling om att lära sig saker och 

därför kan tvångsinsatser ha motsatt verkan medan kognitiva beteendeterapeutiska 

komponenter som involverar familjen och görs med samtycke ses som lyckade (Tärnfalk, 

2014). 

 

Effektiva insatser 

 

Samtal är det vanligaste insatsen som socialtjänsten ger förslag på i deras yttrande gällande 

unga lagöverträdare. Samtal finns i många olika varianter och kan vara mycket användbara 

och framgångsrika som insats. De samtal som visat sig vara mest framgångsrika som 

behandling är samtal tillsammans med ungdomen och familjen med fokus på att förändra 

antisociala beteenden enligt responsivitetsprincipen. För att samtal ska ha bra effekt är det 

dock viktigt att socialsekreteraren som skriver yttrandet har god kunskap om den unga då 

samtalen måste skräddarsys efter ungdomens enskilda problematik. En annan insats som är 

oerhört effektiv är Multi Treatment Foster Care, MTFC, som lämpar sig på unga i åldern 12-

17 år som har beteendeproblem som kriminalitet, aggressivitet, skolproblem och missbruk. 
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MTFC är ett alternativ för institutionsplacering och fokuserar på familjeterapi, 

färdighetsträning och andra terapiformer i en öppenvårdsmiljö (Tärnfalk, 2014). 

 

Mindre effektiva insatser 

 

Behandlingar och insatser som är mindre bra som socialtjänsten bör undvika är att placera 

ungdomar med hög risknivå tillsammans med ungdomar som har låg risknivå. Varför man 

ska undvika att behandla de ungdomarna ihop är p.g.a. den s.k. smittoeffekten som innebär 

att de ungdomar som är lägre brottsbelastade kan påverkas av de som begått mer och 

allvarligare brott. Det viktigaste för socialtjänsten när de gör sina utredningar och skriver 

yttrande är dock att tänka på att behandlingar som bara fokuserar på straff och inte har något 

terapeutiskt inslag inte alls är effektivt. Ungdomstjänst som är en vanlig påföljd vid grövre 

brott finns det inget underlag för att det skulle vara effektivt i behandlingssynpunkt trots att 

det ska vara en kombination av straff, pedagogiska och sociala insatser. Det som är komplext 

med ungdomstjänst är att socialtjänsten får ett dubbelt ansvar att se till att verka för insatsen 

samt att verkställa straffet. Det finns inte heller någon forskning som visar att ungdomstjänst 

gör att unga lagöverträdare blir mindre brottsliga i framtiden (Tärnfalk, 2014).  

 

 

Riskfaktorer 

 

I brottsutvecklingens officiella register kan man utläsa att registrerade brott är högst i åldern 

14-17 år och vid högre åldrar så minskar brotten radikalt. Ju yngre en person är då den börjar 

utveckla ett socialt anpassningsproblem med ett kriminellt beteende ju större risk är det för att 

de fortsätter utvecklas ogynnsamt. De som utvecklar ett antisocialt beteende redan i tidig 

ålder riskerar inte bara att bli kriminella utan riskerar även andra sociala problem i framtiden 

såsom psykiska problem och missbruk. I och med att problem i en tidig ålder är en stor 

riskfaktor för framtiden så är det viktigt med prevention och behandling där socialtjänsten 

sätter in rätt insatser vid ett tidigt skede. Tidiga utredningar och insatser kan förhindra att 

ungdomar utvecklar ett brottsligt beteende och besparar samhället pengar ur ett längre 

perspektiv. (Andershed, Andershed & Tuvblad, 2013).  

 

Riskfaktorer för kriminalitet beskrivs som bland annat individuellt och handlar om 

egenskaper som till exempel rastlöshet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att 

kontrollera impulser. Riskfaktorer kan även vara av socioekonomisk karaktär och att det är en 

riskfaktor att komma från ett område med lägre status, att föräldrarna har en låg 

socioekonomisk status och att tillhöra en grupp som är i minoritet av befolkningen. Bristande 

relation eller anknytning till föräldrar och skola är en riskfaktor och även vilka man väljer att 

umgås med påverkar risken att utföra brottsliga handlingar. I en undersökning om hur 

riskfaktorer påverkat de unga att begå ett brott så visar resultaten att ungdomar som begår 

brott har utsatts för en eller flera riskfaktorer. Av de ungdomar som medverkade i 

undersökningen så var invandrare och ungdomar med utländsk bakgrund, de som kommer 

från splittrade hem och de ungdomar som har båda föräldrarna arbetare överrepresenterade 

(Ring, 2013). När socialtjänsten arbetar med utredningar, yttranden eller annat som rör barn 
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och unga så ska en riskbedömning göras. Socialtjänsten ska identifiera vilka riskfaktorer som 

finns gällande den unge och hur riskfaktorerna kan komma att påverka den unge och dess 

utveckling. Socialtjänsten ska även göra en bedömning om vilka skyddsfaktorer som finns för 

att få en samlad bild av den unges situation och problem. (Socialstyrelsen, 2009)  

 

Skyddsfaktorer 

 

Då socialtjänsten arbetar med unga lagöverträdare så ska de hänsyn till att ungdomarna inte 

uppnått sin fulla mognad och därmed inte kan eller bör ta ansvar för diverse handlingar. Även 

begreppet mognad är komplext då det ger tolkningsutrymme för socialsekreterarna när de ska 

skriva sina yttranden till förslag på insats och behandling. Ett behovsorienterat 

skyddsperspektiv innebär att vårdnadshavaren ska ha hela ansvaret för ungdomen i en 

juridisk mening. Att vårdnadshavaren har det i juridisk mening innebär att de har rätt att 

bestämma i frågor gällande barnet och kan de inte tillgodose barnets behov så kan 

socialtjänsten träda in genom först och främst insatser som utförs med samtycke. Dock är det 

behovsorienterade skyddsperspektivet inte heller helt riskfritt. Att unga som begår brott inte 

ska ta ansvar för sina handlingar och inte ses som mogna individer kan göra att ungdomarna 

inte lär sig att ta ansvar för sina brottsliga handlingar. Ett behovsorienterat skyddsperspektiv 

skulle därmed kunna hämma unga lagöverträdares utveckling till att ta ansvar (Tärnfalk, 

2014).  

 

Motsatsen till behovsorienterat skyddsperspektiv är ett kompetensorienterat perspektiv där 

man mäter den ungas förmåga att delta i beslut och uttrycka sina egna åsikter. Barn ska enligt 

detta perspektiv ha en större delaktighet i rättsliga processer och beslut. När det kommer till 

unga lagöverträdare blir skyddsperspektivet svagare eftersom att ungdomarna får ökat ansvar 

om de begått ett brott i jämförelse med de behovsorienterade skyddsperspektivet där 

vårdnadshavaren ska ha hela ansvaret för ungdomens handlingar. För socialtjänsten är det 

oavsett perspektiv svårt att skriva yttrande och ge förslag på behandling eftersom att båda 

perspektiven innebär olika dilemman. Att man särbehandlar barn som begår brott i Sverige 

kan ses som en skyddsfaktor där man tar hänsyn till många olika aspekter hos den unga som 

t.ex. ansvarsförmåga. Socialtjänsten har därmed ett stort ansvar att utreda bakgrund, utforma 

sitt yttrande och ge förslag på behandling så att den unga lagöverträdaren inte kan komma att 

ta skada av straff och påföljd (Tärnfalk, 2014). 

 

Brottsförebyggande 

 

Det är oklart vilka insatser som är bäst för att motverka en ogynnsam utveckling gällande 

unga lagöverträdare. Bara för att en insats är lämplig i förhållande till straffvärdesprincipen 

betyder det inte att det är en lämplig insats ur behandlingssynpunkt. En insats som passar 

enligt ett straffrättsligt perspektiv kan vara rent olämpligt för att råda bot på det brottsliga 

beteendet som ungdomen har (Tärnfalk, 2014). De flesta ungdomar begår brott någon enstaka 

gång men det är vanligare bland de ungdomar som åker fast av polisen eller döms för ett brott 

att fastna i det brottsliga beteendet. Återfallsrisken i förhållande till påföljden finns det ingen 
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utvärdering av men det finns uppgifter om att en tredjedel av samtliga dömda ungdomar 

mellan 15-17 år återfaller inom tre år (Holmberg, 2013). 
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Resultat 

 
Stor variation gällande informationen i socialtjänstens yttranden 

 

Socialtjänstens yttrande på samtliga orter Uppsala, Lycksele, Ångermanland och Haparanda 

är tillräckliga gällande information i förhållande till vad som är lagstadgat. De flesta 

yttranden innehåller även den information som enligt socialstyrelsen bör finnas med men inte 

är ett krav enligt LuL. Samtliga yttranden innehåller information om vilket straff den unga 

lagöverträdaren är lämplig eller icke lämplig att utföra. Det fattas i vissa fall information 

kring varför en ungdom inte är lämplig för en viss insats, det står endast att personen inte är 

lämplig och det saknas argument till anledningen. Riskbedömningen som socialtjänsten gör 

framgår inte tydligt i yttrandena. Vilka risk- och skyddsfaktorer som den unika ungdomen 

utsätts för är ofta inte definierat. Det enda som är tydligt är om det finns en risk för om 

ungdomen ska utvecklas ogynnsamt men det finns ingen information om vilka riskfaktorer 

det handlar om eller vilka skyddsfaktorer som finns. 

 

Det finns dock en stor variation gällande innehållet och informationen gällande den planerade 

behandlingen och vilken insats som planeras om ungdomen lämnas över till socialtjänsten. I 

vissa av yttrandena finns det utförlig information kring den planerade behandlingen i form av 

t.ex. information kring samtalsbehandling och vad dessa samtal innehåller.  

 

En definition av evidens: 

Ungdomskontraktet består av en samtalsserie med 5-6 träffar med följande 

samtalsteman: 

- Samtal kring drogens påverkan på kroppen. 

- Samtal kring drogens nackdelar och fördelar. 

- Samtal kring drogens påverkan av det sociala samspelet, 

verklighetsuppfattning.” 

- Samtal kring film om hasch/weed/marijuanamissbruk. 

- Samtal kring varför det är klassat som narkotika och är olagligt? 

- Återberättelse om vad som samtalats kring, samt reflektioner (Lycksele tingsrätt,  

målnr: 628-16). 

 

I andra fall är informationen kring behandling nästintill obefintlig, det saknas utförlig 

information kring den planerade behandlingen och vad den innebär. I ett yttrande med ett 

bifogat ungdomskontrakt står det att ungdomen ska genomgå funktionell familjeterapi. I 

ungdomskontraktet står det att samtalen ska ske antingen i hemmet eller på enheten och i 



 

 
 

 

19 
 

början ska samtalet ske en gång i veckan i en timme, totalt brukar det bli tio till femton 

samtal. Det finns alltså information kring den planerade behandlingen vid ett överlämnande 

men det är otydligt kring antal samtal, var de ska ske, hur det går till och vad samtalen 

innehåller. Det saknas även information om hur samtalen ska bidra till att den unga 

lagöverträdaren inte ska fortsätta utvecklas ogynnsamt samt valet av behandlingsmetod, 

funktionell familjeterapi (Uppsala tingsrätt, dom, B 3173-16, aktbil 20). Även i det 

kommande exemplet är det otydlig information i socialtjänstens yttrande. Socialtjänsten 

beskriver att det finns en risk för att ungdomen ska utvecklas ogynnsamt men att de finner det 

oklart vilken åtgärd som är lämplig samtidigt som de uppger att ungdomstjänst är en lämplig 

påföljd.  

 

En definition av evidens: 

Av ett yttrande från socialnämnden i X kommun framgår att det finns en 

påtaglig risk för att X ska utvecklas ogynnsamt men att det 

fortfarande är oklart vilken typ av åtgärd som skulle vara lämplig. Det framgår 

vidare att ungdomstjänst är en lämplig påföljd för X med hänsyn till X 

person och övriga omständigheter. X fullgjorde tidigare ådömd ungdomstjänst 

i juni 2016 och trivdes bra med arbetet (Lycksele tingsrätt, målnr: 525-16). 

 

 

Sammantaget resultat gällande information kring behandling och straff i socialtjänstens 

yttrande är att det finns viss information om vilken behandling och hur de kommer gå till men 

att det ofta saknas utförlig och specifik information om behandling. Däremot finns det alltid 

tillräckligt med information kring vilken påföljd/straff som är lämpligt för ungdomen att 

utföra.  

 

Mer fokus på straff än att motverka en fortsatt brottslig utveckling 

 

Socialtjänstens motivering till behandling och påföljd i yttranden för att motverka en fortsatt 

brottslig utveckling har studerats och det har visat sig att i vissa av yttrandena fattas tydliga 

motiveringar till hur ungdomen ska förhindras att utvecklas ogynnsamt. I ett yttrande där en 

ungdom är misstänkt för misshandel har socialtjänsten i sitt yttrande inte föreslagit någon 

insats. Ungdomen i fråga är inte tidigare känd hos socialtjänsten, har en ordnad bakgrund och 

en familj som är stöttande. Socialtjänsten anser att familjen kan ge tillräckligt stöd åt 

ungdomen och därmed inte är i behov av någon insats från deras sida. Socialtjänsten menar 

att ungdomen är mycket ångerfull och även samtycker till ungdomstjänst, vilket 

socialtjänsten skriver som förslag till påföljd i yttrandet. Tingsrätten väljer att följa yttrandet 

och dömer till ungdomstjänst (Ångermanland tingsrätt, målnr: B33-17). 

 

Det är inte tydligt i alla yttranden varför den föreslagna åtgärden ska motverka att den unge 

utvecklas ogynnsamt och ibland saknas utförlig information kring den planerade insatsen. Det 
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är mer fokus på att den föreslagna åtgärden och/eller behandlingen ska motsvara straffvärdet 

för den brottsliga handlingen än att det ska motverka en fortsatt kriminell och ogynnsam 

livsstil. Ett exempel är en dom från Uppsala tingsrätt där ungdomen blir dömd till 

ungdomsvård och där man i ungdomskontraktet kan läsa att påföljden blev att vara fortsatt 

placerad i det familjehem ungdomen redan var placerad i. Den enda påföljden blev att den 

unga lagöverträdaren ska lämna drogtest (Uppsala tingsrätt, målnr: 3933-16). Ett annat 

exempel är en ungdom som blev dömd till att följa vårdplanen och bo kvar på de hem för 

vård eller boende, HVB som ungdomen redan var placerad på. (Haparanda tingsrätt, målnr: 

394-16) 

 

I ett annat fall där en ungdom misstänks för sexuellt ofredande mot tre flickor under 15 år 

anser inte heller socialtjänsten att de behövs någon insats från deras sida för att den unga 

lagöverträdaren inte ska utvecklas ogynnsamt. Ungdomen i fråga är redan placerad och bor 

på HVB och anser sig själv vara oskyldig till gärningen. Socialtjänsten anser att ungdomen 

redan får det stöd som behövs från handledarna på boendet samt av sin god man. Ungdomen 

döms även i det här fallet till ungdomstjänst och ingen vidare insats av socialtjänsten för att 

motverka en brottslig utveckling. Socialtjänsten anser alltså att de insatser den unga 

lagöverträdaren redan hade sedan tidigare är tillräckliga för att ungdomen ska utvecklas på ett 

gynnsamt sätt (Haparanda tingsrätt, målnr: B94-16). 

 

Det finns ytterligare två yttranden där det är otydligt hur socialtjänstens insats ska motverka 

att den unge utvecklas negativt. Det första handlar om att socialtjänsten uppger att ungdomen 

är lämplig att utföra ungdomstjänst, men de beskriver inte varför denna påföljd ska motverka 

att ungdomen utvecklas ogynnsamt. I det andra yttrandet uppger socialtjänsten att ungdomen 

har ett särskilt vårdbehov och samtycker till bifogat ungdomskontrakt. Ungdomen samtycker 

till ungdomstjänst och är lämplig att fullgöra ungdomstjänst om ungdomen visar drogfrihet 

genom urinprov. Socialtjänsten bedömer att det finns ett vårdbehov och att ungdomen 

behöver stödåtgärder. Ungdomens livssituation beskrivs och tidigare kännedom om 

ungdomen från både socialtjänst och polis finns med. Dock ingen tydlig specifik motivering 

till varför ungdomen har ett vårdbehov och hur ungdomsvården/ungdomskontraktet ska bidra 

till att den unge inte utvecklas ogynnsamt. (Uppsala tingsrätt, målnr: 3933-16) 

 

Sammantaget resultat gällande behandling för att motverka en brottslig utveckling är att det 

ofta saknas tydlig information kring varför just den planerade insatsen ska bidra med att 

motverka att ungdomen utvecklas ogynnsamt. Det finns mycket information kring bakgrund 

och vad de unga lagöverträdarna anses behöva för insatser det är dock inte tydligt och 

motiverat i alla fall. Fokus ligger ofta på att påföljden ska motsvara straffvärdet och gällande 

en av de unga lagöverträdarna har socialtjänsten i yttrandet föreslagit böter som påföljd. 

Socialtjänsten har motiverat böter som påföljd då ungdomen nyligen flyttat till ett nytt HVB 

och börjat utvecklas gynnsamt där. En påföljd till ny ungdomsvård skulle enligt 

socialtjänstens yttrande innebära att den unga lagöverträdaren behöver byta HVB en gång till 

vilket de anser olämpligt. Dock ställer sig försvarare och åklagare mot socialtjänstens förslag 

då böter anses vara olämpligt att ge till ungdomar som begått brott, istället föreslår de 
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ungdomstjänst som påföljd. Tingsrätten håller med åklagare och försvarare och dömer 

därmed mot socialtjänstens yttrande.  

 

En definition av evidens: 

 

Socialnämnden menar att en påföljd om ungdomsvård som 

innebär att X skulle behöva flytta från det HVB-hem där 

X nu har funnit sig tillrätta skulle vara till men för X nu gynnsamma 

utveckling. Socialnämnden har föreslagit böter som en lämplig påföljd för X. 

Både X försvarare och åklagaren har anfört att 

ungdomstjänst skulle vara en lämpligare påföljd än böter för X, med hänsyn till X 

person och övriga omständigheter, och har 

framhållit det olämpliga i att skuldsätta ungdomar genom böter.  

(Lycksele tingsrätt, målnr: 476-16).   

 

I ett flertal fall så anser socialtjänsten att ungdomarna inte behöver någon insats från deras 

sida, antingen för att de redan har insatser som anses vara tillräckliga alternativt att de inte 

behöver någon alls för de t.ex. har de stöd de behöver av sin familj. 

 

Tingsrätten följer socialtjänstens yttrande i hög grad 

 

Haparanda- och Ångermanlands tingsrätt har följt socialtjänstens yttrande och dess förslag till 

behandling och insats när de bestämt påföljd för de unga lagöverträdarna. Vid Lycksele 

tingsrätt så har de dömt efter socialtjänstens yttranden i samtliga fall med undantag för ett fall 

där socialtjänstens yttrande är knapphändigt. Anledningen till att Lycksele tingsrätt inte dömt 

efter socialtjänstens yttrande i det här fallet är för att de saknas en vårdplan trots att det står 

motiverat i yttrandet att det finns ett vårdbehov för den unga lagöverträdaren. I socialtjänstens 

yttrande står det att ungdomen inte är lämplig för ungdomstjänst men det finns inga 

ställningstagande till varför ungdomstjänst inte är en lämplig insats. Eftersom att yttrandet 

har tydliga brister måste tingsrätten i Lycksele göra en egen bedömning när det gäller den här 

unga lagöverträdaren. Det enda som tingsrätten kan tyda som talar emot ungdomstjänst är att 

ungdomen tidigare har mått väldigt dåligt men trots det väljer tingsrätten att döma till 30 

timmar ungdomstjänst. Beslutet till ungdomstjänst motiveras av att den unga 

lagöverträdarens välmående är betydligt bättre än vad det varit tidigare samt även för att 

ungdomen själv samtycker till ungdomstjänst och tycker det är en rimlig påföljd. Lycksele 

tingsrätt motiverar slutligen påföljden genom att förklara att ungdomstjänst är en bättre 

påföljd än t.ex. dagsböter som annars hade varit aktuellt enligt straffvärdesprincipen. I det här 

fallet har tingsrätten tydligt skrivit ned anledning till varför de inte följer socialtjänstens 

yttrande i domen. 

 

En definition av evidens:  
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Av det knapphändiga yttrandet (...)Trots att det vårdbehov som finns har 

socialnämnden inte lämnat 

förslag på någon vårdplan. Det är därför inte möjligt att bestämma påföljden till 

ungdomsvård. 

Beträffande ungdomstjänst som påföljd har socialnämnden angivit att den frågan 

”inte har aktualiserats” på grund av ”bristande kontakt med boendet”. Socialtjänsten 

gör trots detta bedömningen att X inte är lämplig för ungdomstjänst. 

Socialtjänsten har inte lämnat några skäl för sitt ställningstagande. (....) 

Enligt tingsrättens mening är X lämplig att fullgöra ungdomstjänst och tingsrätten 

bestämmer därför 

påföljden till en sådan. Antalet timmar bestäms till 30. (Lycksele tingsrätt, målnr: 

111-16)  

 

Att tingsrätten finner socialtjänstens yttrande användbart blir tydligt i de fall där 

socialtjänsten inte har lämnat några skäl för sina ställningstaganden. Tingsrätten har i ovan 

exempel inte fått någon vårdplan och kan därför inte döma till ungdomsvård. Då det inte 

finns med någon motivering till varför ungdomen inte är lämplig att utföra ungdomstjänst 

försvåras den rättsliga processen.  

 

Uppsala tingsrätt har följt de förslag som ges i socialtjänstens yttrande i samtliga fall dock 

fattas information i yttranden vilket försvårar för tingsrätten vid bedömning. Ett exempel är 

att socialtjänsten har skrivit att den unga lagöverträdaren är i behov av professionellt 

samtalsstöd och samtycker till att lämna drogtester för att bevisa nykterhet. Det finns dock 

ingen information i yttrandet eller i vårdplanen som beskriver utförligt vilken insats 

socialtjänsten har planerat om ungdomen överlämnas vilket försvårar beslutet för Uppsala 

tingsrätt. I yttrandet står det att ungdomen är i behov av samtalsstöd men i vårdplanen finns 

ingen information om hur många, hur ofta, hur långa eller vilken typ av samtal. “Planeringen 

är att X ska samverka med familjehemmet och i samråd med dem, samt socialsekreterare, 

genomgå insatser som för X bedöms lämpliga” (Uppsala tingsrätt, målnr B 3933-16, aktbil 9, 

bilaga 1). När socialtjänstens yttrande inte innehåller alla uppgifter om insatsen och 

information om vården försvårar de det rättsliga arbetet. Tingsrätten behöver information om 

vården för att kunna beakta förutsebarhet- och konsekvenskravet. (Westfelt & Öberg, 2002)  

 

Ett ytterligare exempel från Uppsala tingsrätt är där socialtjänsten inte har gett något förslag 

på vård eller beskrivit vad ungdomen behöver för att inte utvecklas ogynnsamt. Uppsala 

tingsrätt har på sätt och vis dömt efter socialtjänstens yttrande då socialtjänstens förslag var 

att tingsrätten skulle döma efter eget tycke. I dessa exempel har inte regeringens bedömning 

om att socialtjänsten ska ha huvudansvar för ungdomar som begått brott följts. Socialtjänsten 

har brutit mot det eftersom att ambitionen är att hålla barn och ungdomar utanför 

kriminalvården då socialtjänsten anses ha bäst kompetens och förutsättningar att motverka att 
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ungdomar utvecklas ogynnsamt. Socialtjänsten har inte tagit huvudansvaret och gett stöd och 

beaktat hela ungdomens situation i dessa fall (Prop. 2005/06:165).  

 

Sammantaget resultat gällande i vilken utsträckning tingsrätten dömer efter socialtjänstens 

förslag till insats då yttrandet har tydliga brister enligt LuL och de övriga riktlinjerna är att 

tingsrätten i de flesta fall ändå dömer efter socialtjänstens yttrande. Dock försvåras det 

rättsliga arbetet för tingsrätten vid bestämmande av påföljd då yttrandet inte är tillräckligt 

informativt då tingsrätten får svårt att beakta förutsebarhets- och konsekvenskravet. För att 

tingsrätten ska kunna beakta att man i förväg ska kunna förutse vilket straff ett visst brott ger 

enligt förutsebarhetskravet så krävs det att socialtjänstens yttrande innehåller tillräcklig 

information. Enligt konsekvenskravet är det också viktigt att socialtjänsten har gett 

information om vården och ifall den planerade vården avbryts eller av någon annan anledning 

inte blir av (Westfelt & Öberg, 2002).  
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Nya insikter och kunskap 

 

Utanför ramarna av syftet och frågeställningarna i undersökningen så har ett mönster 

uppmärksammats vid analysen av socialtjänstens yttranden. Det är att 62% av ungdomarna i 

de 21 yttranden som granskats som är invandrare eller har en utländsk bakgrund där många 

redan är placerade på HVB. I yttranden finns ofta generöst med information kring bakgrund 

om den aktuella ungdomen men det mönster som har kunnat identifieras är att det verkar 

svårt att argumentera för vilken insats som är lämplig då de gäller ungdomar som är 

invandrare eller har en utländsk bakgrund som redan är placerad på HVB. Då många av de 

ungdomarna som inte är svenska medborgare inte kan det svenska språket samt ofta kommit 

till landet som ensamkommande flyktingbarn och är traumatiserade och har andra sociala 

problem så är det svårt att göra en bedömning om insats. Det som framkommit är att 

socialtjänsten ofta föreslår att de ska följa en ny vårdplan men att de redan får det stöd de 

behöver på boende. En problematik som uppmärksammats är att en ung lagöverträdare som 

egentligen skulle blivit dömd till ungdomstjänst inte kan dömas till de p.g.a. sin psykiska 

ohälsa eller p.g.a. att ungdomen inte kan det svenska språket och därmed inte kan utföra 

ungdomstjänsten. “Socialsekreterare bedömer dock att det ändå inte är tänkbart att X kan 

påbörja någon ungdomstjänst, då X inte hunnit lära sig det svenska språket fullt ut eller det 

sociala samspelet, vilket är en förutsättning” (Haparanda tingsrätt, målnr: B937-16, aktbil 8).  

 

Ett till bevis på evidens för mönstret som har uppmärksammats: 

 

Bedömningen är att X skulle vara i behov av professionellt samtalsstöd. Idag har X insats i 

form av ett boende på HVB. Då de inte helt kan bistå med professionellt samtalsstöd på 

boendet, skulle en extern samtalskontakt kunna vara ett lämpligt alternativ. Ungdomstjänst 

bedöms ej vara ett lämpligt alternativ, dels utifrån X bristande språkkunskap men även att X  

skulle vara mer hjälpt av ett professionells samtalsstöd (Uppsala tingsrätt, målnr: B 5953-16, 

aktbil 96). 
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Analysering av resultat 

 

Resultatet kommer att diskuteras och analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Begreppet barnets bästa kommer att användas för att se i vilken utsträckning socialtjänsten 

motiverar sig i yttrandet i förhållande till perspektivet. Hur socialtjänsten hanterar sin makt i 

form av handlingsutrymme och tolkningsutrymme kommer genomgående att användas för att 

analysera hur socialtjänsten hanterar att det inte är definierat i LuL. Barnets bästa kommer 

även att användas för att granska hur socialtjänsten argumenterar för behandling för att 

ungdomen ska utvecklas gynnsamt.  

 

Straffvärde- och behandlingsprinciperna kommer att användas för att se i vilken utsträckning 

socialtjänsten har motiverat sitt förslag till insats enligt ungdomens behandlingsbehov eller 

hur grovt brottet är. Straffvärdesprincipen kommer även att tillämpas för att se hur 

socialtjänsten resonerar då påföljden ska motsvara brottet samt ta reda på vilken information 

som finns i specifika fall gällande straff och behandling. Straffvärdesprincipen kommer också 

att användas för att tolka i vilket utsträckning tingsrätten dömer efter socialtjänstens yttrande 

samt att se om tingsrätten finner yttrandet användbart och hur det blir då yttrandet är 

bristfälligt.  

 

Slutligen kommer att välja rätt insats, vilka insatser som anses vara effektiva samt mindre 

effektiva kommer att användas i studien genom att se hur socialtjänsten har motiverat sitt 

förslag till insats utifrån hur effektiv insatsen är och vilka behov ungdomen har. 

Behovsprincipen, riskprincipen och responsivitetsprincipen används för att se hur 

socialtjänsten anpassar insatserna individuellt efter den unga lagöverträdarens behov. Även 

hur socialtjänsten använder sig av risk- och skyddsfaktorer i arbetet med unga lagöverträdare 

och hur de kommer att ta hänsyn till hur man arbetar brottsförebyggande kommer att tolkas i 

resultatet. Begreppen kommer att användas vid analys av yttrandet för att se hur 

socialtjänsten argumenterar och motiverar en specifik insats och behandling för att den unge 

inte ska utvecklas ogynnsamt eller falla tillbaka i en brottslig livsstil.   
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Diskussion 

 

Resultatet av undersökningen visar att informationen i socialtjänstens yttrande är tillräckliga i 

förhållande till det som står lagstadgat i LuL. De flesta yttranden är även tillräckliga enligt de 

riktlinjer socialstyrelsen har satt upp gällande vad som bör finnas med i ett yttrande. En större 

variation fanns gällande argumentationen vad gäller påföljd där en del av yttrandena hade 

tydliga formuleringar och förslag på behandling medan andra yttrande nästintill saknade 

information om den planerade behandlingen vid ett överlämnande till socialtjänsten.  

 

Det som genomgående saknas i de yttranden som inte är tillräckliga enligt riktlinjerna är 

tydliga motiveringar varför just en specifik behandling ska motverka att den unga 

lagöverträdaren utvecklas ogynnsamt samt även tydliga motiveringar varför en enskild 

ungdom inte är lämplig för en viss påföljd. I de fall där det saknas tydliga motiveringar så 

tänker vi att barnets bästa inte uppfylls från socialtjänstens sida eftersom att det finns en 

större risk att tingsrätten inte följer yttrandet då det saknas information. Eftersom det är en så 

stor variation mellan de olika yttrandena så kan man se att socialsekreterarna använder 

handlingsutrymmet på olika sätt då de skriver sitt yttrande. 

 

Motivering till varför en specifik insats ska motverka den unga lagöverträdaren att fortsätta 

utvecklas ogynnsamt saknas också i många fall. I socialtjänstens yttrande ligger det mer 

fokus på att den föreslagna insatsen ska motsvara brottet ungdomen har begått. Anledningen 

till varför socialtjänstens fokus ligger på den s.k. straffvärdesprincipen då de skriver sina 

yttranden finner vi oklart då det är tingsrätten som ska ta hänsyn till det då de dömer den 

unga lagöverträdaren för brottet. Att konsekvenserna av den brottsliga handlingen ska stå i 

proportion till hur grovt brottet är kan man alltså säga att både tingsrätten och socialtjänsten 

uppfyller. Dock ska behandling gå hand i hand med straffet när det gäller unga eftersom att 

unga behöver mer stöd för att de inte ska begå fler brott i framtiden (Holmberg, 2013). 

 

Resultatet visar även att tingsrätten dömer nästintill alltid enligt socialtjänstens yttrande 

såvida det finns tillräckligt med information att gå på. Att tingsrätten finner yttrandet 

användbart är tydligt eftersom de följer socialtjänstens yttrande i hög utsträckning. Yttrandet 

är även användbart eftersom det annars blir svårt för tingsrätten med det rättsliga arbetet om 

det saknas information om den planerade behandlingen i yttrandet. De yttranden som har 

granskats där det saknas information från socialtjänsten har tingsrätten tydligt skrivit ned i 

domen att det saknas information och att de inte kan döma som de var planerat och därmed 

måste ta ett eget beslut. Analysen visar att det finns ett tolkningsutrymme gällande barnets 
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bästa då det finns en så stor variation gällande hur socialtjänsten argumenterar för behandling 

i sina yttranden (Tärnfalk, 2014).  

 

Vi ställer oss kritiska till att det räcker med en god beskrivning om bl.a. den unges bakgrund, 

hälsa samt om ungdomen är lämplig eller olämplig en specifik påföljd för att  uppfylla 

barnets bästa. För att tingsrätten ska kunna ta ett bra beslut så krävs även tydliga 

beskrivningar om den planerade insatsen samt argument om anledning till varför den unga 

inte är lämplig för en viss påföljd. Det blir tydligt att kunskap om juridikens spelregler blir 

viktiga vid skrivandet av yttrandet då det inte räcker med att skriva att en ungdom är olämplig 

för en viss insats för att tingsrätten ska döma efter yttrandet. Det vi kunnat se gällande barnets 

bästa är alltså att det inte räcker med att göra en individuell bedömning vid enskilda fall för 

att beakta det teoretiska perspektivet. Socialsekreterarna behöver även kunna använda sitt 

handlingsutrymme, sin makt och sin kunskap om lagar och regler för att kunna skriva ett så 

bra yttrande som möjligt utifrån vad som är bäst för den unga lagöverträdaren (Tärnfalk, 

2014).  

 

Den nya insikten som uppmärksammades vid genomgång av domarna med tillhörande 

yttrande där 62 procent av ungdomarna i de 21 granskade domarna med tillhörande yttrande 

är invandrare eller har en utländsk bakgrund reflekterar vi kring att det är en komplex uppgift 

för socialtjänsten att tillgodose barnets bästa med tanke på det stora handlingsutrymmet som 

ges. Tolkningsutrymmet som blir p.g.a. att barnets bästa inte är definierat i LuL vilket ger ett 

stort utrymme för socialsekreterarna att tolka vad barnets bästa är. I de yttranden och domar 

där de unga lagöverträdare är invandrare eller har en utländsk bakgrund och är placerade på 

HVB tänker vi att det är ännu mer komplext för socialtjänsten att tolka vad ungdomens bästa 

är. Det eftersom att ungdomens bakgrund inte alltid är känd, ungdomen har en annan kultur 

och om de kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och inte har föräldrarna i 

Sverige. Det är även vanligt att många är svårt traumatiserade och har en psykisk ohälsa. Vi 

reflekterar kring att alla dessa faktorer kan påverka socialsekreterarna i deras 

tolkningsutrymme och att det är svårt att avgöra vad som är barnets bästa (Tärnfalk, 2014).  

 

Invandrare är en grupp som ofta blir utsatta för en del riskfaktorer som till exempel att 

tillhöra en minoritetsgrupp, att föräldrarna har låg socioekonomisk status eller att man har 

bristande relation eller anknytning till föräldrarna. Socialtjänsten ska göra en riskbedömning, 

se hur den unges situation ser ut och hur de kan komma att påverka ungdomen. Vi kan se att 

det fattas information i yttrandena och bland annat så finns det ingen eller väldigt lite 

information om risk- och skyddsfaktorer. Socialtjänsten kan uppge att det finns en risk att 

ungdomen ska utvecklas ogynnsamt men det står ingenting om vilka riskfaktorer som 

ungdomen utsätts för eller hur de ska hanteras (Ring, 2013).   

 

Studien visar två fall där socialtjänsten har stött på en problematik kopplat till 

straffvärdesprincipen, det är när ungdomarna inte är lämpliga till ungdomstjänst då de inte 
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kan det svenska språket. En av ungdomarna kan inte heller det sociala samspelet och den 

andra ungdomen har en psykisk ohälsa. Den unga lagöverträdaren som har psykisk ohälsa är 

därför inte lämplig att utföra ungdomstjänst vilket kan bli komplext gällande 

återfallsprevention. Dock har socialtjänsten sett till barnets bästa där de tagit hänsyn till den 

psykiska ohälsan och argumenterat emot att tingsrätten ska döma till ungdomstjänst. Istället 

har de argumenterat för att den unga lagöverträdaren behöver professionellt samtalsstöd på 

HVB hemmet.  

 

Gällande denna majoritetsgrupp, alltså ungdomar som är invandrare eller har utländsk 

bakgrund, som begår brott kan det även vara svårt för socialtjänsten att hitta en effektiv 

behandling utifrån behovsprincipen, riskprincipen och responsivitetsprincipen där 

terapeutiska samtal som familjen ska vara inkluderad för att behandlingen ska vara 

framgångsrik. De ungdomar som är placerade på HVB och har kommit till sverige som 

ensamkommande flyktingbarn har inte sin familj i Sverige och därmed blir inte de effektiva 

behandlingar med terapeutiskt inslag aktuella för dessa unga lagöverträdare. MTFC har 

däremot aldrig framkommit som ett förslag på insats i de yttranden som har granskats trots 

det ska vara en av de mest framgångsrika och effektivaste behandlingsformerna (Tärnfalk, 

2014).   

 

Övriga resultat som diskuteras från studien är risken för återfall och en fortsatt kriminell 

livsstil. Vi har uppmärksammat tre yttranden som är otillräckliga utifrån flera olika aspekter 

så som brottsförebyggande och barnets bästa. Det första exemplet är att socialtjänsten har 

skrivit i sitt yttrande att den aktuella unga lagöverträdaren inte är i behov av någon vidare 

insats från deras sida då ungdomen redan är placerad på HVB. Utifrån risk- och 

skyddsfaktorer så har inte socialtjänsten argumenterat och motiverat varför insatsen är 

tillräcklig för att den unge lagöverträdaren inte ska utvecklas ogynnsamt eller falla tillbaka i 

en brottslig livsstil. Det framgår inte heller vilka riskfaktorer som kan komma att påverka den 

unges utveckling. Utifrån riskfaktorer så reflekterar vi kring varför socialtjänsten inte har satt 

in mer insatser då det är ett tidigt skede och att problem i en tidig ålder är en stor riskfaktor 

för framtiden (Andershed, Andershed & Tuvblad 2013). 

 

Det andra yttrandet som har uppmärksammats är ett fall där socialtjänsten skrivit att det finns 

en påtaglig risk för personen att utvecklas ogynnsamt men de har inte givit förslag till vård. 

Barnets bästa ska vara avgörande när socialtjänsten skriver sitt yttrande och ger förslag på 

vård- och behndlingsinsatser (Leviner & Eneroth, 2014) I det här fallet blir det tydligt att 

begreppet barnets bästa inte har beaktats och därmed fallerat. Socialtjänsten har inte använt 

sin makt gällande det handlingsutrymme som finns då de skriver sitt yttrande. Socialtjänsten 

har makt att tolka barnets bästa och ta beslut utifrån vad de tänker är bäst för den unge 

lagöverträdaren. Handlingsutrymmet har därmed inte använts för att påverka påföljden 

(Tärnfalk, 2014). Angående barnets bästa ska det finnas en individuell bedömning med 

barnets bästa som underlag för behandling, insats och vård. I det första exemplet fattas 

förslag på vård i yttrandet vilket kan ses som väldigt allvarligt då hänsyn till barnets bästa 

inte tagits (Leviner & Eneroth, 2014). 
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I det tredje yttrandet har socialtjänsten föreslagit ungdomstjänst som lämplig påföljd då 

ungdomen tidigare har genomgått ungdomstjänst och trivdes bra med det. Yttrandet i överlag 

är dessutom otydligt då det först står att det finns en risk för att ungdomen utvecklas 

ogynnsamt och därmed behöver insatser men att det dock är oklart vilken insats som passar. 

Informationen är inte tillräcklig utifrån socialstyrelsens riktlinjer då det ska stå på vilket sätt 

eventuella tidigare insatser varit framgångsrika (Socialstyrelsen, 2009). I det fallet har inte 

socialtjänsten motiverat varför ungdomstjänst var en framgångsrik insats, enda motiveringen 

är att den unga lagöverträdaren trivdes bra med att utföra ungdomstjänsten men att det är 

oklart om insatsen motverkar en ogynnsam utveckling. 

 

I det tredje yttrandet beaktas inte heller barnets bästa då det inte är säkert att det som är bäst 

är det ungdomen själv trivs bra med samt att det motsvarar straffvärdet samtidigt är risken 

stor att ungdomen fortsätter att utvecklas ogynnsamt. Risken att ungdomen fortsätter 

utvecklas ogynnsamt bottnar i brottsförebyggande och straffvärdesprincipen. Bara för att 

ungdomstjänst är lämplig i förhållande till straffvärdesprincipen betyder det inte att det är en 

bra insats ur behandlingssynpunkt. En felaktig insats kan vara motsatsen till effektiv och rent 

olämplig för att råda bot på det brottsliga beteendet som ungdomen har. Det finns inte heller 

något underlag för att ungdomstjänst skulle vara en bra insats ur en behandlingssynpunkt. 

Däremot är samtal som är den vanligaste insatsen inom socialtjänsten både effektiv och 

framgångsrik. Vid val att föreslå ungdomstjänst som påföljd läggs även mer ansvar på 

socialtjänsten då de kommer bli ansvariga både för insats samt att verkställa straffet.  I och 

med att den unga lagöverträdaren redan återfallit en gång efter att ha genomgått 

ungdomstjänst så kan en insats med mer terapeutiska inslag med fokus på förändring vara 

lämplig. Vi tänker att man i det här fallet har haft ett kompetensorienterat perspektiv där den 

unga lagöverträdaren fått vara med mycket i beslutet och uttryckt sina egna åsikter. Genom 

att socialtjänsten skriver i sitt yttrande att ungdomen samtycker till att utföra ungdomstjänst 

för att ungdomen tidigare trivts bra med det så ger socialtjänsten ungdomen en stor 

delaktighet i den rättsliga processen och beslutet av påföljd (Tärnfalk, 2014). 

 

Motsatsen till det kompetensorienterade skyddsperspektivet har identifierats i yttrandet där 

socialtjänsten inte föreslog någon insats från deras sida gällande en ung lagöverträdare som är 

misstänkt för misshandel. Den unga lagöverträdaren anses ångerfull och socialtjänsten menar 

att ungdomens familj kan tillgodose ungdomens behov och ge tillräckligt med stöd. Här 

reflekterar vi kring att socialtjänsten har tillämpat det behovsorienterade skyddsperspektivet 

eftersom de anser att ungdomens vårdnadshavare kan ta hela ansvaret för att tillgodose de 

behov som finns. Dock finns det en risk med detta skyddsperspektiv eftersom att ungdomar 

inte lär sig ta ansvar för sina handlingar då vårdnadshavarna har det hela ansvaret i en juridisk 

mening (Tärnfalk, 2014). 

 

I övrigt är det tydligt att samtalsbehandling är ett vanligt förslag till insats från socialtjänsten. 

Innehållet varierar mellan de olika yttrandena där det i vissa endast finns information om att 

ungdomen är i behov av samtalsstöd medan andra yttranden innehåller utförlig och exakt 

information kring samtalen. I ett fall där socialtjänsten har föreslagit familjeterapi som anses 

vara en av de mest framgångsrika insatserna fattas utförlig information om behandlingen. I ett 
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annat fall finns det exakt information om hur många samtal och dess innehåll definierat i 

yttrandet. Oavsett om innehållet är tillräckligt eller inte så blir det tydligt att socialtjänsten har 

kunskap om att samtal är en effektiv insats som passar bra till unga lagöverträdare. Dessvärre 

skriver inte alla socialsekreterarna ned en skräddarsydd och individanpassad 

samtalsbehandling som är ett krav för att samtalen ska ha en bra effekt (Tärnfalk, 2014).  

 

Utöver att innehållet och informationen varierar i yttrandena så saknas även förväntade 

effekter av insatserna. Socialtjänsten föreslår åtgärd efter vad som är relevant i förhållande till 

straffvärdesprincipen och vad som ungdomen tidigare trivts bra med och är lämplig att utföra. 

Att döma till insatser utifrån rutin tänker vi är ineffektivt och inte brottsförebyggande eller i 

enlighet med barnets bästa. Socialtjänsten tar sina beslut på rutin istället för att individuellt 

anpassa sina insatser utifrån ungdomens behov (Tärnfalk, 2007). 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

Förslag på fortsatt forskning är att studera hur det är när det kommer till unga lagöverträdare 

som inte är svenska medborgare. Att undersöka hur socialtjänsten arbetar med yttrande, 

insatser och brottsförebyggande arbete i förhållande till utländsk bakgrund och med hänsyn 

till olika kulturer. Det framkommer i vår studie att invandrare och personer med utländsk 

bakgrund är överrepresenterade i den slutna ungdomsvården och att invandrare ofta blir 

utsatta för många riskfaktorer. Det framkommer en del problem som kan uppstå i arbetet med 

dessa ungdomar som utför brott. Bland annat vilka insatser som anses passa om ungdomen är 

ensamkommande flyktingbarn och inte har någon förälder i landet och utifrån att många 

ungdomar med utländsk bakgrund inte kan språket.  
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Ansvarsfördelning 

 

Uppsatsens olika delar har inte fördelats mellan författarna men huvudansvaret har delats upp 

mellan de olika kapitlen i uppsatsen. Anledningen till att inte dela upp uppsatsens olika delar 

mellan oss är för att inte tappa den röda tråden samt för att båda författarna ska vara lika 

mycket involverade i uppsatsen. Att skriva hela arbetet tillsammans och inte fördela arbetet är 

en fördel eftersom man lär sig mer under genomförandet. 

 

Nackdelen med att gå igenom alla delar tillsammans är att det krävs mer samarbete och tar 

längre tid. Dock anser vi att det är mer fördelar att skriva hela uppsatsen tillsammans då man 

lätt kan ta upp idéer och tankar direkt under skrivandets gång. Då båda författarna är lika 

delaktiga och tar lika stort ansvar för uppgiften så finns inte heller någon risk för 

snedfördelning av arbetsuppgifter. Huvudansvaret har delats upp mellan de olika kapitlen 

genom att Anna Andersson ansvarat för att läsa igenom bakgrund, syfte och frågeställningar, 

kunskapsöversikt, metod och Veronica Johansson teoretiska perspektiv, resultat, slutsatser 

och diskussion.  
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