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SAMMANFATTNING: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som bedöms ligga 

bakom ett särskilt vårdbehov då ungdomar döms till ungdomsvård samt att ta reda på hur de 

straffrättsliga principerna tillgodoses i yttrandena. Genom ett kvalitativt angreppssätt har 13 

yttranden från tingsrätten i Östersund gällande ungdomsvård granskats, därefter har en 

innehållsanalys utförts för att se mönster och samband i socialtjänstens bedömningar kring 

särskilt vårdbehov. Som teoretisk grund har de straffrättsliga principerna använts, vilket 

analysen också baseras på. Resultatet har påvisat att pågående insats inom socialtjänsten, i 

form av placering var den vanligast förekommande orsak till att särskilt vårdbehov bedömdes 

föreligga. Detta ofta i samband med en missbruksproblematik. När det gäller de straffrättsliga 

principerna var det ovanligt att man tillgodosett samtliga principer i ett och samma mål. 

Principen om förutsebarhet var den som främst tillgodosetts. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt statistik från BRÅ (2011b), brottsförebyggande rådet, var det 1742 lagföringsbeslut 

mot ungdomar i åldrarna 15-20 år vilka dömdes till ungdomsvård som huvudpåföljd under 

2011. De fyra vanligast förekommande brotten var misshandel, stöld, våld mot tjänsteman och 

ringa narkotikabrott. Dessa fyra stod för 950 av de 1742 lagföringsbeslut där ungdomar 

dömdes till ungdomsvård. Den vanligaste huvudpåföljden för domslut var böter med 4749 

lagföringsbeslut.  

I BRÅ (2002:19) kan man utläsa att det den 1 januari 1999 gjordes ändringar i 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Syftet var att påföljden ”överlämnande till vård 

inom socialtjänsten” skulle bli tydligare och att de straffrättsliga principerna förutsebarhet, 

proportionalitet och konsekvens skulle tillgodoses i större utsträckning. Man ville att 

socialtjänstens yttranden och vårdplaner skulle bli mer konkreta. När det gäller insatser för 

unga lagöverträdare konstaterade BRÅ i sin utvärdering av reformen 2002 att 

socialtjänstlagens behovsprincip och de straffrättsliga principerna var svåra att kombinera. 

Inom rättsystemet blir det därmed oklart vilken roll socialtjänsten har, de behöver också få 

mer kunskap för att kunna förebygga fortsatt brottslighet hos unga lagöverträdare. För att de 

straffrättsliga kraven på förutsebarhet och konsekvens ska kunna tillgodoses av domstolen 

krävs det att socialtjänstens yttrande innehåller tydlig formulering av den planerade vården, 

åtgärderna, omfattning och varaktighet ska tydligt framgå. 

 

I BRÅ (2011:10a) framgår det att en ny påföljdsreform för ungdomar infördes 2007. I och 

med denna infördes kravet om att särskilt vårdbehov måste föreligga hos den unge för att 

kunna dömas till ungdomsvård. Detta infördes då ungdomar tidigare dömt till ungdomsvård 

trots att vårdbehov inte förelåg. Syftet med vården ska vara att den unge inte utvecklas 

ogynnsamt samt verka för att den unge inte ska återfalla i brott. 

 

Nordlöf (2012) skriver att unga lagöverträdare främst avser åldersgrupperna 15-18 år, och i 

vissa fall upp till 21 år, om socialrättslig åtgärd bedöms tillräcklig ska detta prioriteras framför 

straffrättslig åtgärd. För att en socialrättslig åtgärd ska bli aktuell krävs det att kriterierna 

enligt SoL eller LVU är uppfyllda och att det föreligger ett aktuellt vårdbehov. Inom det 

svenska straffsystemet, vilket framgår i BRÅ (2002:19), prioriterar man att unga 
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lagöverträdare ska överlämnas till vård inom socialtjänsten i stället för vård inom 

kriminalvården. Socialtjänsten anses kunna åstadkomma positiva förändringar hos unga i 

större utsträckning än kriminalvården. 

Enligt BRÅ (2011:10a) verkar socialtjänsten ur vårdbehovsperspektiv där man utgår från 

behov, individanpassning och flexibilitet. Rättsväsendet arbetar utifrån straffrättsperspektivet 

med fokus på det begångna brottet. 

 

Socialstyrelsen (2012) skriver att i det svenska rättssystemet har man som utgångspunkt att 

barn och unga som begår brott ofta är i behov av stöd och hjälp då de många gånger är socialt 

utsatta. Man vill att unga som begår brott ska hållas utanför kriminalvården och därmed är det 

socialtjänstens ansvar att utreda, bedöma och verkställa insatser. Socialtjänsten är skyldig att 

inleda utredning då en anmälan från polismyndigheten inkommer gällande unga som 

misstänks ha eller har begått brott. Utifrån brottets art och den unges behov av insatser ska 

socialtjänsten skilja ut de unga som har ett särskilt vårdbehov och de som inte har det. 

Yttranden till tingsrätter är därmed av stor relevans för socialt arbete då socialtjänstens 

bedömning påverkar både domen och framtiden för den unge. 

1.2 Problemformulering 

BRÅ (2011:10a) har gjort en undersökning på uppdrag av regeringen för att utvärdera 2007 

års påföljdsreform för ungdomar. Undersökningen visade att det fanns stora variationer i 

vilken utsträckning tingsrätter dömer till ungdomsvård. Dessa domar bygger ofta till stor del 

på socialtjänstens bedömningar kring vilket vårdbehov som finns. För att ungdomarna ska 

dömas till ungdomsvård krävs det att särskilt vårdbehov föreligger. Enligt denna 

undersökning framgår det att det finns variationer i hur socialarbetarna definierar ”särskilt 

vårdbehov”. 

 

Det framgår i Nordlöf (2012), Tärnfalk (2007), Clevesköld; Lundgren; Thunved (2012) samt i 

SOU (1999:108) att kraven på vad som ska finnas med i socialtjänstens yttranden har skärpts, 

detta har man gjort för att öka förutsägbarheten för den unge och för åklagaren. Enligt 

reglerna i LUL (Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare) ska ett 

yttrande inhämtas på åklagarens eller domstolens begäran, därmed har yttrandena stor juridisk 

betydelse. De ska vara tydliga och konkreta samt ge åklagaren och domstolen en bild utav den 

unges personliga utveckling och sociala situation i övrigt. I yttrandet ska det även ingå vilka 
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åtgärder som eventuellt tidigare vidtagits, vilka åtgärder som socialtjänsten planerar att vidta, 

dess omfattning samt under hur lång tid de planerade åtgärderna ska fortgå. 

 

Andelen ungdomar som får ungdomsvård har minskat kraftigt. I BRÅ rapporten (2011:10) 

diskuteras om innebörden av särskilt vårdbehov tolkas för snävt. Vilket skulle bidra till att 

färre unga lagöverträdare får den vård de behöver då det inte finns någon definition i 

förarbetena av vad särskilt vårdbehov innebär. BRÅ har genom enkäter undersökt vad man 

inom socialtjänsten i samtliga kommuner anser vara ett särskilt vårdbehov. De vanligaste 

svaren hos de totalt 209 kommuner som besvarat enkäten visade att omfattande vårdbehov 

ansågs vara det samma som särskilt vårdbehov. Behoven visar sig genom missbruk, psykisk 

ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och problem i hemmiljö. Knappt en tredjedel av de 

svarande betonade termen ”risk” vilket innebär att den unges eget beteende eller brottets 

karaktär istället betecknar särskilt vårdbehov.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Enligt BRÅ (2011:10a) skiljer det sig i hur socialsekreterarna definierar ”särskilt vårdbehov” 

när tingsrätter dömer till ungdomsvård. Syftet är att, i domar från Östersunds tingsrätt, 

undersöka hur de straffrättsliga principerna tillgodosetts då socialsekreterare bedömt att 

särskilt vårdbehov föreligger i yttranden. 

• Hur har de straffrättsliga principerna tillgodosetts i yttrandena? 

• Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för bedömningen av särskilt vårdbehov 

i yttrandena?   

• Hur har yttrandena påverkat domen? 

1.4 Begreppsdefinitioner/ lagrum 

Faktorer- När det i uppsatsen talas om faktorer som är betydelsefulla i bedömningen kring 

särskilt vårdbehov avser det de bakomliggande orsakerna till varför vård anses behövas.  

Lagföring – Inom åklagarmyndigheten innebär det att en person handling gått till åtal men 

behöver inte ha blivit dömd. Inom den officiella kriminalstatistiken innebär det att personen 

ska ha dömts i tingsrätt eller fått godkänt strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse 

(Åklagarmyndigheten u.å.). 
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LUL – Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. (Norström & 

Thunved, 2011). 

LVU – Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om inte frivilliga 

insatser kan ges med stöd av SoL ska LVU kunna ge barn och unga den vård och behandling 

de behöver. Lagen skall endast tillämpas när samtycke inte går att få. Det vanligast 

förekommande är att detta sker utifrån 3§ LVU. Där framgår det att ”vård skall också beslutas 

om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk 

av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende” (Norström & Thunved, 2011 s.361). 

MST- Multi systemisk terapi. En familjebaserad metod där man arbetar med att få en 

fungerande vardag i hemmet (B 1805-12). 

Repulse- En samtalsserie där metoden bygger på ett kognitivt synsätt. Ett hjälpmedel för att 

träna på att hantera sina impulser på ett nytt sätt (B 1805-12). 

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstens insatser inom SoL skall vara frivilliga 

(Norström & Thunved, 2011). 

Strafföreläggande – Beslutas för brott som begåtts av den unge som inte ännu fyllt 18 år. 

Kan utfärdas för det brott där påföljden skulle varit böter eller fängelse i högst 6 månader om 

brottet gått till åtal. Det används för att man vill ge en tydlig reaktion på den unges brott men 

ändå tillgodose principen om att den unge skall hållas utanför domstolarna så långt det är 

möjligt. Den misstänkte godkänner föreläggandet samt de straff och den enskilda rättsverkan 

som tagits upp i föreläggandet (Tärnfalk, 2007). 

Tilläggspåföljd- En påföljd som kompletterar huvudpåföljden för att tillgodose 

proportionaliteten mellan brottet och straffet (BRÅ 2011:10). 

Ungdomskontrakt- Socialnämndens åtgärder redovisas i detta om de vidtas med stöd av 

SoL. (Socialstyrelsen, 2009). 

Vårdplan- Socialnämndens åtgärder redovisas i detta om de vidtas med stöd av LVU. Arten, 

omfattningen och varaktigheten med vården ska framgå (ibid.). 

Yttrande – Åklagaren ska inhämtas yttrande från socialtjänsten då den unge som inte ännu 

fyllt 18 år misstänks för brott eller den unge har erkänt brottet. Används som underlag då 

åklagaren ska fatta beslut om åtal eller åtalsunderlåtelse (Socialstyrelsen, 2009). 
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Åtalsunderlåtelse – Beslutas av åklagaren att underlåta åtal för någon som innan 18 år begått 

brott. Detta får beslutas om den unge blir aktuell för socialtjänstens åtgärder enligt SoL, LVU 

eller annan åtgärd, det krävs att åklagaren anser att åtgärderna är lämpliga. Får också beslutas 

om brottet begåtts av okynne eller förhastande (17§ 2 st LUL). Får ej beslutas om målsägande 

vill väcka åtal eller om den unge tidigare gjort sig skyldig till brott (Tärnfalk, 2007). 

2. Socialtjänst 

Enligt socialtjänstens portalparagraf 1 kap 1§ SoL ska  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- Ekonomiska och sociala trygghet,  

- Jämlikhet i levnadsvillkor, 

- Aktiva deltaganden i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människornas ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 

ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” (Clevesköld, et al., 

2012, s, 29).  

I Clevesköld, et al. (2012) framgår det att SoL (socialtjänstlagen) är en målinriktad ramlag 

och detta gör att kommuner har en relativt stor frihet när de gäller att skapa en socialtjänst 

anpassad efter kommuninvånarnas behov. 

2.1 Skyldigheter gällande unga lagöverträdare 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har socialtjänsten det övergripande ansvaret för den unges 

behov av skydd och stöd när de gäller brott begångna av ungdomar, deras uppgift är att 

förebygga att ungdomar utvecklas ogynnsamt. Socialtjänstens huvudsakliga syfte när det 

gäller unga lagöverträdare är att motverka att den unge återfaller i brott eller på annat sätt 

utvecklar allvarligare problematik. Därmed är kunskapen inom socialtjänsten bättre lämpad 

för vård av unga än den inom kriminalvården. Socialtjänsten har en skyldighet att utgå ifrån 

principen om barnets bästa vilket innebär att de ska identifiera och tillgodose vård och 

behandling utifrån den unges individuellt anpassade behov. 



 
 

11 
 

I Socialstyrelsen (2009) framgår det vad som bör krävas av personalen och vilken kompetens 

de bör inneha för att handlägga och följa upp ärenden som rör barn och unga. Förutom 

socionomutbildning bör handläggare vid socialtjänsten inneha teoretiska och praktiska 

färdigheter, de bör ha arbetat minst ett år inom socialt arbete innan man börjar handlägga 

ärenden gällande barn och unga. De teoretiska och praktiska färdigheterna bör finnas inom 

följande områden; barns och ungas utveckling och behov, utredningsmetodik, 

samtalsmetodik, samverkan, regelverk och rättsutveckling, insatser och dess effekter samt 

uppföljning och utvärdering. För att uppnå detta bör personalen få handledning och utbildning 

för att kunna uppnå samt upprätthålla denna kompetensnivå. 

 

När det gäller samverkan har BRÅ (2011:10a) konstaterat att samverkan mellan rättsväsendet 

och socialtjänsten är central för att de ska förstå varandras villkor när de gäller arbetet med 

unga lagöverträdare. Vidare uppger de att 77 procent av de som arbetar med ungdomsmål har 

genomgått någon form av utbildning eller mottagit information gällande yttranden, 

ungdomskontrakt eller vårdplan efter införandet av ungdomsmålsreformen 2007, vilket är en 

klar förbättring sedan man undersökte resultatet av 1999 års påföljdsreform. 

 

Vidare i Socialstyrelsen (2009) framgår det att sedan 1990-talet, har socialtjänsten fått en 

viktigare roll när det gäller domstolsbeslut, detta sedan de straffrättsliga kraven på dess 

insatser har skärpts. Det finns därmed en risk att socialnämnden genom att tillgodose de 

straffrättsliga kraven blir en verkställande del av rättssystemet vilket skapar en komplicerad 

relation till andra myndigheter. Socialnämnden måste vara säker på vilken roll de har då det 

inte är meningen att de ska bli ett verkställande organ inom rättssystemet. Detta förtydligas 

också i BRÅ (2002:19) som urskilt att socialtjänsten har behov av en tydligare roll i 

rättssystemet med tydliga förväntningar. Det bör bli tydligare om socialtjänstens roll är att 

vara en vårdande insats, skyddande insats och/eller en verkställare av straffliknande insatser.  

Nordlöf (2012), Socialstyrelsen (2009) samt Tärnfalk (2007) tar upp de straffrättsliga kraven 

om förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet som handlar om relationen mellan brottet 

och straffet, det ska råda en proportionalitet mellan dessa. Det som bestämmer straffets värde 

är själva handlingen och dess konsekvenser, brottets allvarlighet samt skulden. 
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2.2 Ungdomsvård som påföljd 

Enligt BRÅ (2011:10a) samt Nordlöf (2012) heter det som tidigare benämndes, 

”överlämnande till vård inom socialtjänsten”, idag ungdomsvård. Detta infördes år 2007 när 

påföljdssystemet reformerades och ett krav på att ett särskilt vårdbehov ska föreligga för att 

en ungdom ska kunna dömas till ungdomsvård infördes. 

Norström & Thunved (2011) samt Socialstyrelsen (2009) skriver att de som kan dömas till 

ungdomsvård är de under 21 år som begått brott samt att han eller hon, som påföljdsreformen 

2007 tydliggjorde, måste ha ett särskilt behov av vård. Syftet med vården är att motverka 

ogynnsam utvecklig hos den unge. Ungdomsvård kan verkställas genom ungdomskontrakt 

eller genom vårdplan. Åtgärder som fastställts i ett ungdomskontrakt utförs med stöd av SoL 

medan åtgärder som fastställts i en vårdplan utförs med stöd av LVU. För att en ungdom ska 

kunna dömas till ungdomsvård krävs det att vårdbehovet är sådant att det inte kan tillgodoses 

genom andra insatser som till exempel ungdomstjänst. I Nordlöf (2012) framgår det att om 

den unge ska dömas till ungdomsvård med stöd av LVU krävs det att den unge uppfyller de 

krav som redovisas i 3§ LVU. När det gäller unga lagöverträdare som är i behov av vård, är 

det oftast brottslighet som ligger till grund för vårdbehovet. För att ungdomsvård med stöd av 

LVU ska utdömas måste det finnas anledning till att nödvändig vård inte kan ges med den 

unges samtycke. 

För att den unge ska känna av konsekvenserna av sitt brott och bidra till dennes 

återanpassning påpekar Socialstyrelsen (2009) att domstolen kan meddela en föreskrift om att 

den unge ska biträda målsäganden med arbete som syftar till att lindra de skador som 

uppkommit av brottet. Detta kan endast genomföras när den unge döms till ungdomsvård och 

om den som utsatts för brottet godkänner detta. 

Vidare framgår det ur Socialstyrelsen (2009) att Socialtjänstens förslagna insatser vid 

ungdomskontrakt eller vårdplan kan vara:  

• Kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson 

• Familjesamtal (ej vid vårdplan) 

• Deltagande i olika typer av öppenvårdsprogram eller särskilda drogprogram 

• Placering i familjehem eller hem för vård eller boende (eller särskilt ungdomshem vid 

vårdplan) (ibid.).  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Påföljdsreformerna 

Det framgår i Socialstyrelsen (2009) att lagen med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare trädde i kraft den 1 januari 1965, detta infördes för att skilja unga 

lagöverträdare från vuxna lagöverträdare. Man ville undvika att unga lagöverträdare hamnade 

i domstolsprocessen. Sedan detta har ett antal reformer skapats med syfte att tydligt och 

kraftfullt reagera mot ungdomsbrottsligheten, man ville också att påföljdssystemet skulle bli 

mer likt de vuxnas. 

Socialstyrelsen (2009) och SOU (1999:108) uppger att ungdomsmålsreformen som kom redan 

1995 hade som syfte att skärpa reglerna för åtalsunderlåtelse. Man ville att den unges 

vårdnadshavare skulle vara mer delaktig i rättsprocessen samt att man ville att socialnämnden 

skulle vara mer involverad. Handläggningen av ärenden skulle ske skyndsamt för att förkorta 

tiden mellan det att brottet begåtts och dess reaktion. Reformen hade också till syfte att verka 

brottsförebyggande. 

I BRÅ (2011:10a), Nordlöf (2012) samt Socialstyrelsen (2009) framgår det att det 1999 

skapades en ny reformering av påföljdssystemet där man genom att stärka principerna om 

förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens ville stärka det straffrättsliga perspektivet när 

det gällde påföljden ”överlämnande till vård inom socialtjänsten”. För socialnämnden innebar 

det att kraven på yttranden till domstolen skärptes då de enligt förutsebarhetsprincipen var 

tvungna att innehålla en vårdplan där det framgick vilken vård som planerades, dess 

utsträckning och vårdens tidsperiod. I och med denna reform infördes det i brottsbalken att de 

planerade åtgärderna inom socialtjänsten måste anses vara ”tillräckligt ingripande” för att 

kunna döma till påföljden ”överlämnande till vård inom socialtjänsten”. Vidare i BRÅ 

(2011:10a) framgår det att domstolen kunde, om de ansåg att brottets karaktär inte stod i 

proportionalitet till straffet, döma till ungdomstjänst som tilläggspåföljd för att tillgodose 

proportionalitetsprincipen. I och med denna reform skärptes kraven på att socialtjänsten skulle 

återrapportera till åklagaren i de fall där de planerade insatserna inte verkställdes vilket 

förstärkte principen om konsekvens. Om socialtjänsten inte genomförde vården på grund av 

att de ändrat uppfattning kring den vård som de ansåg krävas för den unge gavs domstolen 

möjlighet att häva påföljden. 
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Det framgår även i BRÅ (2011:10a) att den senaste reformen som skapats för 

påföljdssystemet för ungdomar utformades år 2007. Genom denna reform ändrades påföljden 

”överlämnande till vård inom socialtjänsten” till ungdomsvård. I och med detta infördes 

kravet på att det måste föreligga ett särskilt vårdbehov hos den unge för att ungdomsvård ska 

kunna bli aktuell som påföljd. Tidigare hade påföljden ”överlämnande till vård inom 

socialtjänsten” inte inneburit särskilt omfattande vårdinsatser, mest förekommande var 

samtalskontakt med socialtjänsten vilket var en indikator på att ungdomarna i vissa fall inte 

hade något egentligt vårdbehov. 

Socialstyrelsen (2009) förklarar att genom reformen ville man ytterligare förstärka att de 

straffrättsliga principerna skulle beaktas i påföljderna. Dessa principer måste samtidigt 

anpassas till det vårdbehov som föreligger hos den unge samt att de ska vara tydliga och 

pedagogiska. Något som understryks i reformen är att samarbetet mellan de olika instanserna 

rörande den unge måste förbättras för att kunna återanpassa den unge till det sociala livet på 

ett väl fungerande sätt. 

BRÅ (2011:10a) samt Socialstyrelsen (2009) uppger att i och med att kravet på särskilt 

vårdbehov infördes minskade andelen ungdomar som dömdes till ungdomsvård och därmed 

infördes påföljden ungdomstjänst. Ungdomstjänst kan verkställas antingen som en enskild 

påföljd eller tilläggspåföljd till ungdomsvård. De ungdomar som inte anses ha något särskilt 

vårdbehov döms ofta till ungdomstjänst. 

3.2 Socialtjänstens yttranden 

I Norström & Thunved (2011) kan man utläsa att enligt 11§ LUL har socialnämnden 

skyldighet att lämna yttrande till åklagare om någon under 18 år är skäligen misstänkt för 

brott. Enligt BRÅ (2002:19) samt BRÅ (2011:10a) ska yttrandet inhämtas innan beslut om 

åtal väcks. I yttrandet ska de framgå vilka åtgärder som tidigare varit aktuella för den unge 

inom socialtjänsten, en plan för de åtgärder socialnämnden planerar att vidta samt att 

åtgärdernas omfattning och varaktighet ska framgå. För att domstolen ska döma till vård 

måste ett yttrande finnas. BRÅ (2011:10a), Socialstyrelsen (2009) samt SOSFS (2008:30) 

förtydligar vilka uppgifter som ska och bör ingå i ett yttrande. Förutom det som tidigare 

nämnts som viktiga delar i ett yttrande ska det enligt 11§ tredje stycket LUL också av 

yttrandet framgå om socialnämnden bedömer att den misstänkte har ett särskilt behov av 

åtgärder för att han eller hon inte ska utvecklas ogynnsamt. Åtgärderna socialnämnden 

planerar att genomföra ska om de vidtas med stöd av SoL framgå i ett ungdomskontrakt och i 
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en vårdplan om de vidtas med stöd av LVU. I både ungdomskontrakt och vårdplanen ska även 

omfattningen och varaktigheten för insatserna ingå. I yttrandet ska även den unges personliga 

utveckling kartläggas samt dennes övriga levnadsförhållanden, detta krävs endast om 

åklagaren begär det eller om nämnden anser det vara av vikt. 

Yttrandet bör även innehålla: 

 ”- 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 till ungdomstjänst 

- Huruvida den unge kan anses vara lämplig för ungdomstjänst  

- Den unges inställning till medling, om den unge erkänt brottet eller 

delaktighet i det.” (Socialstyrelsen, 2009, s. 74) 

Efter reformen 1999 utförde BRÅ (2002:19) en undersökning där de bland annat utvärderade 

hur väl de straffrättsliga principerna hade stärkts. Undersökningen visade att socialtjänstens 

yttranden hade förbättrats, i de flesta fall genomfördes den planerade vården samt att 

återrapporteringen från socialtjänsten till åklagaren angående avbruten vård genomfördes i 

åtminstone hälften av de fall BRÅ studerat. Det visar även att vissa av reformens syfte inte 

realiserats i praktiken. Det visar bland annat följande. Det fanns fortfarande brister när det 

gällde en stor del av socialnämndens beskrivningar om vilken konkret vård som planerats. 

När vården på något sätt avbrutits eller ändrats fanns inga rutiner om hur det skulle 

rapporteras till åklagaren, när det gällde att beakta proportionalitetsprincipen i vårdplanen var 

det oklart för domare och åklagare vilken roll socialtjänsten hade. Detta skapade frustration 

hos åklagarna och domare trots att de ändå ansåg att en viss förbättring hade skett. Något som 

tas upp i BRÅ (2011:10a) och som även visat sig vara problematiskt med att stärka de 

straffrättsliga principerna var att tillgodose principen om förutsebarhet då det är svårt att på 

förhand bedöma hur länge vården bör fortgå samt att bedöma vilken vård som egentligen är 

mest lämplig för den unge.  

Tärnfalk (2007)  har gjort en undersökning där han granskar yttranden från socialtjänsten till 

åklagare när det gäller unga lagöverträdare. Han har kommit fram till att det finns stora brister 

i informationen som socialnämnden lämnar till åklagaren. I straffprocessen har yttrandet en 
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viktig roll då de ska informera om hur den unges sociala situation och vårdbehov ser ut. 

Yttrandet från socialnämnden ligger till grund för åklagarens beslut, det är ett 

kunskapsunderlag för vilken påföljd domstolen väljer att döma till samt att det kan påverka 

rättens och åklagarens uppfattning om den unge. Tärnfalk (2007) har konstaterat att det är ett 

problem att många av yttrandena inte innehåller tillräckligt saklig information och han anser 

att socialnämndens yttranden är ett osäkert kunskapsunderlag.  I Likhet med BRÅ (2002:19) 

samt BRÅ (2011:10a) menar Tärnfalk (2007) att de huvudsakliga insatserna inte framgår på 

ett tydligt sätt, i vissa fall framgår det inte alls. I BRÅ (2011:10a) påpekar man att sju procent 

av yttrandena som studerats år 2008 varken innehåller information om omfattning eller 

varaktighet. Tärnfalk (2007) menar att osäkerheten i yttrandena bidrar till att de blir 

svårtolkade när det handlar om på vilka grunder insatserna är baserade, då det är svårt att 

tolka vem som kommit till tals samt vad och på vilken grund socialtjänsten baserat sitt 

yttrande. 

BRÅ (2011:10a) har studerat yttranden från 2008 där de kommit fram till att de förbättrats 

sedan 1999 års reform. De yttranden som studerats har visat att de i mycket större 

utsträckning innehåller information om insatsernas omfattning och varaktighet. Trots att vissa 

yttranden endast innehåller information om insatsernas omfattning och varaktighet som 

regelbundna och att de ska fortgå tills syftet är uppnått är detta ovanligt och det framgår att 

socialtjänsten ändå har som mål att på ett korrekt sätt informera om detta samt att de blivit 

mer ambitiösa när det handlar om utredning av vårdbehovet. Dessa uttryck är inte i enlighet 

med lagens krav. Enligt lagen krävs det att insatsernas omfattning och varaktighet alltid ska 

finnas med i yttrandet, detta kan dock vara överflödigt i de fall insatserna handlar om 

placering enligt SoL eller LVU. Detta då dessa insatser pågår dygnet runt. När det handlar om 

insatser liknande samtalskontakt eller påverkansprogram blir detta betydligt viktigare. 

3.3 Särskilt vårdbehov 

Begreppet särskilt vårdbehov infördes i samband med 2007 års påföljdsreform för ungdomar, 

det är därmed relativt nytt och forskningen kring det är begränsat.  

Enligt BRÅ (2011:10a) är de faktorer som bidrar till att socialtjänsten föreslår ungdomsvård 

för den unge främst missbruk och tidigare kännedom men även pågående insats, tidigare 

insats, tidigare placering samt psykiatrisk diagnos. Tidigare insatser, tidigare kännedom och 

tidigare placeringar är oföränderliga medan vårdbehov och behandling är sådant som 
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förändras över tid. Därmed finns det risk att socialtjänsten hänvisar den unge till 

ungdomstjänst trots att han eller hon egentligen är i behov av vård. 

Som tidigare nämnts har det i BRÅ (2011:10a) diskuterats om begreppet särskilt vårdbehov 

tolkats för snävt, detta då andelen unga som döms till ungdomsvård har minskat kraftigt. Det 

finns ingen specifik definition om vad som ska klassas som ett särskilt vårdbehov.  

I likhet med det BRÅ (2011:10a) lyfter fram anser även Socialstyrelsen (2009) att indikatorer 

för behov av vård är om den unge är brottsaktiv, har missbruksproblematik eller riskerar att 

utvecklas ogynnsamt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att vårdbehov kan föreligga trots att 

det inte är någon risk för återfall i brott. För att socialnämndens insatser ska bli aktuella måste 

socialtjänsten göra en bedömning om dessa insatser behövs för att motverka att den unge 

utvecklas ogynnsamt. För att bedöma om den unge riskerar att utvecklas ogynnsamt måste 

man se till de risk- och skyddsfaktorer hos och kring den unge. Bedömningen görs utifrån en 

helhet av den unges livssituation. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Enligt Bryman (2011) bygger en kvalitativ forskningsansats ofta på en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt, den brukar beskrivas som tolkningsinriktad vilket innebär att man vill få en 

förståelse för den sociala verkligheten genom att se hur deltagarna i en viss miljö tolkar 

verkligheten. Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) menar att den kvalitativa metoden 

genomförs genom att forskaren försöker förstå enskilda teman, men den kan också ha till syfte 

att analysera hur valda teman är sammanlänkade, för att få en helhetsbild. Den beskriver ofta 

individer eller situationer ur ett helhetsperspektiv. Då uppsatsen har som syfte att undersöka 

vilka faktorer som ligger bakom bedömningen av särskilt vårdbehov innebär det att det också 

undersöks hur de socialsekreterare som gjort bedömningen tolkat verkligheten om vad som är 

ett särskilt vårdbehov, ligger det nära till hands att genomföra en kvalitativ studie. Därmed 

undersöks det hur deltagarna i denna miljö tolkar verkligheten samt hur valda teman (de olika 

faktorerna) är sammanlänkade. 

Undersökningen genomförs utifrån en kvalitativ innehållsanalys av de 13 utvalda yttranden 

som används i undersökningen. Innehållsanalys är enligt Bergström & Boréus (2005) och 

Boolsen (2007) lämplig att genomföra då man vill analysera dokument eller texter, man 
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inriktar sig på att finna mönster och genomföra jämförelser. Enligt Bergström & Boréus 

(2005) använder man sig utav en kvalitativ innehållsanalys när man vill beskriva textinnehåll, 

i en kvalitativ innehållsanalys räknar eller mäter man ingenting, man gör istället mer 

avancerade tolkningar av texten. Enligt Larsson et al. (2005) är dokumentanalys en av de tre 

huvudtyper av datainsamlingsmetoder som är typiska för kvalitativ forskning. De skriver att 

dokumentanalyser av kvalitativ forskning består av olika typer av citat från skrivna källor, i 

detta fall är den skrivna källan de yttranden vi tagit del av. Resultatdelen består därmed utav 

ett antal citatdelar för att väl beskriva empirin. Vid längre meningar har det som är av vikt 

citerats, därmed har irrelevant information tagits bort. Detta har markerats med /../ för att göra 

det tydligt att meningen inte är fullständig. Genom att koda materialet från de utvalda 

yttrandena har det på ett systematiskt sätt framkommit mönster och därmed har det varit 

möjligt att jämföra de olika yttrandena med varandra. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Då undersökningen inte har som mål att generalisera har ett målstyrt urval använts. Enligt 

Bryman (2011) innebär ett målstyrt urval att man väljer ut enheter (i vårt fall dokument) som 

har en tydlig koppling till de givna forskningsfrågorna. Målet med undersökningen var inte 

heller att jämför olika distrikt eller kommuner kring hur det bedömer det särskilda 

vårdbehovet. Därför blev Östersunds tingsrätt aktuell för att se vilka möjligheter det fanns att 

ta del av de domar där ungdomar dömts till ungdomsvård. Med hjälp av en sekreterare på 

tingsrätten, letades domar fram med tillhörande yttrande i mål där den unge dömts till 

ungdomsvård. Då den nya ungdomsmålsreformen infördes 2007 med krav på att särskilt 

vårdbehov måste föreligga för att den unge ska dömas till ungdomsvård, söktes det efter 

domar upprättade från 2009-2012, detta för att eventuellt kunna se skillnader i hur 

bedömningarna förändrats över år i då den nya reformen har växt fram.   

Utifrån dessa sökkriterier framkom 18 domar och totalt 22 yttranden, detta då det i vissa 

domar var fler än en person åtalad och dömd till ungdomsvård. Då dessa yttranden noggrant 

lästs igenom för att få en helhetsbild visade det sig att inte alla yttranden innehöll en tydlig 

bedömning och motivering till varför särskilt vårdbehov förelåg. Eftersom syftet var att ta 

reda på hur det särskilda vårdbehovet bedömts, valdes de yttranden där det inte gick att utläsa 

vilken grund bedömningen hade, bort. Därmed valdes de 13 yttranden där det fanns tydliga 

beskrivningar på vilka faktorer som låg bakom bedömningen.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

För att samla in materialet tog vi kontakt med Östersunds tingsrätt, där en sekreterare sökte 

efter ungdomsmål där påföljden ungdomsvård hade utdömts mellan åren 2009-2012. Det 

framkom 18 domar med tillhörande 22 yttranden. Dessa lästes noggrant igenom för att sedan 

göra ytterligare ett urval. När detta gjorts påbörjades kodningen av materialet. Båda har läst 

igenom allt material för att inte missa något. Då man enligt Bergström & Boréus (2005) lättast 

analyserar sitt material genom att skapa mindre material mängder valdes de delar av yttrandet 

som var mest relevanta, där det framgick vilka faktorer som låg bakom bedömningen. Bryman 

(2011) menar att man i en kvalitativ innehållsanalys brukar använda sig utav kategorier som 

är skapade i förväg, dessa ska sedan användas på materialet. De kategorier som valts speglar 

undersökningens frågeställningar. För att kunna svara på vilka faktorer som ligger bakom 

bedömningen kring särskilt vårdbehov, användes de faktorer som enligt BRÅ (2011:10a) visat 

sig vara de mest betydelsefulla faktorerna för att socialsekreterare skulle bedöma att särskilt 

vårdbehov förelåg. Dessa faktorer var, missbruk, tidigare kännedom, pågående insats, 

tidigare insats, tidigare placering och psykiatrisk diagnos. Det visade sig dock att kategorin 

psykiatrisk diagnos inte förekom särskilt ofta därmed byttes den ut den mot kategorin övrigt, 

där psykiatrisk diagnos och annan beteendeproblematik räknades in.  

I syftet ingick det även att ta reda på hur de straffrättsliga principerna tillgodosetts genom 

förutsebarhet, konsekvens och proportion. Därmed lästes även yttrandenas tillhörande dom 

samt vårdplan eller ungdomskontrakt igenom. I denna del av arbetet blev de på förhand givna 

kategorierna förutsebarhet, konsekvens och proportion. För att göra det lättare att skilja på 

dessa kategorier delades viktiga delar ur yttrandena in under varje kategori, för att sedan 

kunna studera samband gjordes en färgkodning där de delar av material som härstammade 

från samma yttrande fick en och samma färg. På detta sätt kan, genom att studera kategorier 

och färg, samband utläsas. I materialet framgick det inte tydligt att man tillgodosett dessa 

principer, därmed tolkades olika faktorer som tecken på att dessa principer tillgodosetts. När 

det gäller förutsebarhet har faktorer som, hur väl det framgår vad vården ska innehålla samt i 

vilken omfattning och varaktighet vården ska pågå tolkats som viktiga. När det gäller 

principen om konsekvens har faktorer som, hur väl det framgår vad som blir följden av att 

vården inte genomförs på tilltänkt sätt ansetts viktiga. För att undersöka principen om 

proportionalitet lades fokus på hur väl domstolen motiverar sitt beslut av påföljd samt om 

straffvärdet för brottet framgår. 
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För att ta reda på hur yttrandena har påverkat domen granskades hur domstolen har motiverat 

sin påföljd. Om det nämns i domen att de tagit socialnämndens yttrande i beaktning har 

bedömningen gjorts att de har dömt i enlighet med yttrandet, om inget annat framkommer.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

I Kvalitativa studier är reliabilitets och validitetsfrågor komplext, detta menar Larsson et al. 

(2005) då den kvalitativa forskaren har tolkningsmöjligheter. Vi är medvetna om att vi i denna 

undersökning gör tolkningar av texter som en annan forskare möjligtvis hade tolkat 

annorlunda. Då vi inte mäter något direkt utan gör en undersökning där vi vill upptäcka vad 

man bedömer som viktigt använder vi inte heller något mätinstrument, vilket enligt Larsson et 

al. (2005) gör att reliabilitetsfrågan inte blir lika meningsfull. Om vi nu ska diskutera 

reliabilitetsfrågan hamnar våra tolkningar i fokus.  

För att uppnå validitet i denna undersökning har vi delat upp resultatet i våra frågeställningar 

så att vi på ett enkelt sätt ska kunna besvara våra frågeställningar samt att det ska bli tydligt 

för läsaren vilken fråga som besvarats. Något som enligt Bergström och Boréus (2005) kan 

vara ett validitetsproblem som lätt uppstår vid innehållsanalys är att kodningen av materialet 

blir för krånglig och att det blir svårt att se ett sammanhang. För att undvika detta har vi 

använt oss utav kategorier som tidigare forskning kommit fram till vara de mest framstående. 

Om vi hade format kategorier utifrån vårt empiriska material finns möjligheten att 

kategorierna inte hade fått något sammanhang med syftet samt att de hade kunnat bli betydligt 

fler kategorier vilket hade gjort det mer komplicerat att koda och dra relevanta slutsatser. 

Något vi reflekterat över när det gäller undersökningens tillförlitlighet är huruvida 

sekreteraren på tingsrätten gjort ett objektivt urval eller ej. Då samtliga domar är offentliga 

handlingar har allmänheten rätt att ta del av dem. Utifrån detta har vi utgått ifrån att 

sekreteraren gjort ett objektivt urval då vi specifikt eftersökte ungdomsmål med ungdomsvård 

som påföljd under åren 2009-2012. 

4.5 Etiska överväganden  

Det empiriska material vi använt oss utav är avslutande domar med tillhörande yttranden. När 

en dom avslutas blir det ett offentligt dokument som allmänheten har rätt att ta del av. Därmed 

har vi inget samtycke från de personer som undersökningen inkluderar. Med det i åtanke har 

vi valt att anonymistera personerna genom att inte skriva ut namn eller kön på deltagarna, vi 

kommer att benämna deltagarna som [den unge]. De flesta av de vanligast förekommande 
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etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet, blir 

något man måste diskutera då vi behandlar offentliga dokument. De flesta principerna handlar 

om att deltagarna ska kunna vara anonyma och att deras identitet inte ska kunna röjas. Detta 

blir en komplex fråga för oss då de som tar del av vår undersökning ändå kan ta reda på 

deltagarnas identitet och livssituation eftersom vi refererar till de aktuella målnumren vilka är 

offentliga. Även fast vi väljer att anonymisera deltagarna är de trots det offentliga. 

Något annat som blir viktigt för oss är att se till att de citat vi skriver ut är helt korrekta och att 

de speglar deltagarens hela situation. Det är viktigt att vi inte väljer ut citat som kan ge en 

snedvriden bild utav personen och dess situation.  

4.6 Arbetsfördelning 

Till stor del har vi arbetat tillsammans. Stora delar av texten har vi skrivit tillsammans för att 

hålla en röd tråd och bra flyt i texten. Det vi har skrivit tillsammans är inledning, tidigare 

forskning samt analys och diskussion. Metod, teoretiska perspektiv och empiri har vi delat 

upp. Anna har ansvarat för metod, teoretiska perspektiv samt formalian med 

innehållsförteckning och referenslista medan Therese har haft ansvaret för empiriska delen 

samt abstract. Vi har tillsammans bearbetat texten för att få en helhet och för att vi båda ville 

vara delaktiga i arbetet.  

5. Teoretiska begrepp 

Då undersökningen har till syfte att undersöka hur rättssäkerheten tillgodoses i yttranden från 

socialnämnden bedöms teorin om de straffrättsliga principerna som relevant. Dessa teorier 

handlar om relationen mellan brottet och straffet vilket tas upp i Nordlöf (2012), 

Socialstyrelsen (2009) samt Tärnfalk (2007). BRÅ (2002:19) och BRÅ (2011:10a) menar att 

de reformer som skapats och omarbetats har haft som syfte att stärka de straffrättsliga 

principerna på olika sätt för att socialnämndens yttranden ska bli tydligare och mer konkreta. 

Att tillgodose de straffrättsliga principerna kan vara problematiskt då det enligt BRÅ 

(2002:19) framgår att socialtjänsten lägger större vikt att tillgodose behandlingstanken än att 

tillgodose de straffrättsliga principerna. 
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5.1 Förutsebarhet 

Enligt Nordlöf (2012), Socialstyrelsen (2009) samt Tärnfalk (2007) innebär principen om 

förutsebarhet att det ska vara tydligt vilken påföljd som blir konsekvensen av ett visst brott. 

Det ska tydligt framgå vad påföljden innebär så att den enskilde ska kunna förutse de rättsliga 

konsekvenserna. Denna princip kan vara svår att omsätta i praktiken, då det är svårt att förutse 

vilka åtgärder socialnämnden kommer att föreslå. Det ska gå att utläsa av yttrande och 

vårdplan samt eventuellt ungdomskontrakt vilken vård eller vilka åtgärder som planerats för 

den unge. Enligt regeringens proposition (1997/98:96) innebär det en svårighet att tillgodose 

denna princip då valet av åtgärd från socialtjänsten har sin utgångspunkt i ungdomens 

personliga förhållanden och behov vid just den tidpunkten, detta leder till att det blir svårt att 

förutse vilka åtgärder som kommer bli aktuella. Detta vill man försöka förbättra genom att det 

ska vara möjligt att förutse vilken vård som behövs vid tidpunkten för huvudförhandlingarna, 

detta genom att yttrandena får ett mer utförligt innehåll. Om detta uppnås får även den unge 

en bättre uppfattning om vad påföljden kommer att innebära. 

5.2 Konsekvens 

Principen om konsekvens innebär enligt Nordlöf (2012), Socialstyrelsen (2009) och Tärnfalk 

(2007) att man ska kunna lita på att det blir en konsekvens, det vill säga att straffet genomförs, 

för att uppnå denna princip har socialtjänsten numera en skyldighet att informera åklagaren 

om vården avbryts eller på annat sätt inte verkställs. Det innebär att om den dömde på något 

sätt skulle bryta mot de regler som gäller i beslutet måste detta följas av en reaktion. Skulle 

detta inte följas påverkas påföljdssystemets trovärdighet vilket kan innebära att det ses 

innehållslöst och diffust. Enligt regeringens proposition (1997/98:96) är denna princip svår att 

tillämpa på påföljden ”överlämnande till vård inom socialtjänsten”, numera ungdomsvård, då 

det krävs ett krav på samtycke när det blir aktuellt med insatser från socialtjänsten. I vissa fall 

kan den unge, om denne är över 18 år, eller den unges vårdnadshavare ta tillbaka sitt 

samtycke vilket gör att samhällets reaktion på brottet riskerar att förlora sitt innehåll. För att 

få ett konsekvenssystem som fungerar måste de inblandade känna till förutsättningarna. Den 

unge bör veta vad som förväntas av honom eller henne då de döms till påföljden 

ungdomsvård. För att detta ska bli tydligare bör domstolen i en särskild föreskrift meddela 

vilken vård och behandling den unge ska genomgå när påföljden ungdomsvård i enlighet med 

socialtjänstlagen är utdömd. Detta bör utformas på så sätt att den dömde beordras att följa den 

aktuella vårdplanen, vilket också skapar ytterligare en orsak till att yttrandena från 

socialnämnden bör innehålla en vårdplan, det bör också framgå vad som blir följden om dessa 
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avtal skulle brytas. Detta bidrar till den unge får klart för sig vad de rättsvårdande organen 

förväntar sig av denne.  

5.3 Proportionalitet 

Enligt regeringens proposition (1997/98:96) handlar principen om proportionalitet om att 

straffet ska stå i proportion till brottet, straffets omfattning ska därmed bestämmas utifrån 

brottets svårhet. Detta innebär att socialtjänstens insats måste vara motsvarande som påföljd. 

För att tillgodose detta, skriver Nordlöf (2012), Socialstyrelsen (2009) och Tärnfalk (2007), 

kan man numera också förena påföljden med böter eller ungdomstjänst. I regeringens 

proposition (1997/98:96) framgår det att denna princip är svår att tillämpa när det gäller 

ungdomsvård, då det i dessa fall är den socialrättsliga vårdlagstiftningen som bedömer vilken 

vård som ska påbörjas samt omfattningen av den. För att förbättra möjligheten att tillgodose 

principen om proportionalitet ska domstolen på ett tydligare sätt motivera påföljdsvalet då 

domstolen har möjlighet att döma till någon annan påföljd om insatserna inte anses vara 

lämpliga. Domstolen måste ta hänsyn till brottets svårighet då de utdömer påföljden. 

Med utgångspunkt från det egentliga straffvärdet av ett brott ska dessa principer, enligt 

Tärnfalk (2007), vägas samman med att man bör ta särskilt hänsyn till den unges låga ålder, 

bristande omdömesförmåga, utveckling eller erfarenhet. Detta kan då leda till att domstolen 

kan utdöma ett lindrigare straff är brottets egentliga straffvärde. 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs det för de resultat som framkommit, utifrån de givna 

frågeställningarna. Detta redogörs i citat där tydliga kopplingar kunnat göras utifrån teoretiska 

perspektiv samt tidigare forskning. Arbetet kommer också att analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning. Frågeställningarna kommer vi försöka besvara med 

hjälp av denna analys. 

 6.1 Hur har de straffrättsliga principerna tillgodosetts i yttrandena? 

I de 13 yttranden som granskats utifrån de straffrättsliga principerna framgår det hur man 

tillgodosett principen om förutsebarhet i samtliga. I de flesta yttranden kunde man utläsa 

något om hur man tillgodosett principen om proportion, detta var dock mest förkommande i 

domen och inte i yttrandet, vårdplan eller ungdomskontrakt. I få av de yttranden som 
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granskats framgick det hur man tillgodosett principen om konsekvens. Då dessa principer inte 

uttalas ordagrant har ett problem varit att definiera vad som egentligen kan kopplas till de 

olika principerna. Hur man tillgodosett principen om konsekvens kan man främst utläsa ur 

vårdplanen eller ungdomskontraktet. I ett fall är det upprättat i domen. I de fall där det 

framgår ur vårdplanen eller ungdomskontraktet kan man också se att de tillgodosett de två 

övriga principerna om förutsebarhet och proportion. 

6.1.1 Förutsebarhet 

 På vilket sätt förutsebarheten är tillgodosedd framgår främst i ungdomskontraktet eller 

vårdplanen men i vissa fall framgår det inte alls. I de fall där det framgår hur man tillgodosett 

förutsebarheten beskrivs det vad vården ska innehålla, syfte, mål och varaktighet. Det skiljer 

sig mycket åt i hur väl beskrivet detta är. Det ska enligt BRÅ (2002:19), BRÅ (2011:10a), 

Socialstyrelsen (2009) samt SOSFS (2008:30), framgå, antingen i yttrandet, vårdplan eller i 

ungdomskontrakt, vilka åtgärder socialnämnden planerar att påbörja, deras omfattning samt 

deras varaktighet. I de fall ett ungdomskontrakt var bifogat framgick det tydligt hur man 

tillgodosett denna princip, där framgick det vilken omfattning och varaktighet vården skulle 

innefatta. Hur väl man beskrivit tidsperioden på insatsen varierar kraftigt beroende på hur 

utredningen gjorts, om den är utformad enligt BBIC eller inte, samt vilken typ av insats som 

blivit aktuell för den unge. När vårdplanen är utformad i enlighet med BBIC (barns behov i 

centrum) kan varaktigheten vara angiven under rubriken ”förutsättningar för att avsluta 

placeringen/insatsen”.  

”För att placeringen ska upphöra krävs att [den unge] har nått de mål som satts upp i denna 

vårdplan och visar en positiv utveckling att [den unges] skadliga beteende har upphört och att 

denna förändring kan bedömas stabil” (B 1822-10).  

Detta är ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara att tillgodose denna princip då behovet 

av vård kan vara svårt att tidsbestämma. I detta fall hade den unge en bred problematik med 

både missbruk och brottslig verksamhet. I regeringens proposition (1997/98:96) skrev man att 

principen om förutsebarhet var svårt att tillgodose men att detta kunde förbättras genom 

tydligheten i yttrandena, detta hade till syfte att ge den unge en bättre bild av vad påföljden 

skulle innebära. BBIC ger en tydlig bild av vårdens innehåll då det genom dokumentets givna 

rubriker på ett tydligt och pedagogiskt sätt framgår vad som krävs av den unge men utifrån 

ovanstående citat där varaktig och omfattning bör framgå tillgodoses inte denna princip. 
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När insatsen är mer specifik, som till exempel särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) 

framgår det tydligare insatsens varaktighet och omfattning.  

”Insatsen SKKP är en 6 månaders insats med hög intensitet (upp till 10 tim/vecka) och 

flexibilitet. Insatsen genomförs delvis på hemmaplan där ungdomens vardag levs med familj, 

vänner, skola och/eller arbete samt fritid och delvis på planerade/förbestämda samtalstider (1-2 

g/vecka). [Den unge] Skall träffa en särskilt kvalificerad kontakperson ca 10 timmar per vecka 

med start under hösten 2010.” (B 693-09) 

Denna motivering är mer specifik och den tillgodoser principen om förutsebarhet tydligare. 

Här framgår det vad vården ska innehålla, samlevnad i vardagen med samtalstider; dess 

varaktighet, 6 månader samt omfattning, 10 timmar per vecka. 

En annan typ av bedömning som framgår ur yttrandena är när den unge redan är placerad, 

antingen med stöd av SoL eller LVU, och ungdomsvården innebär att den pågående vården 

ska fortlöpa. Då kan bedömningen se hur så här: 

”Det är idag inte lämpligt för [Den unge] att fullgöra ungdomstjänst utifrån sin diagnos, 

Autism. Det bästa för [Den unge] i nuläget är den vård han får utifrån socialnämndens 

vårdplan på HVB-hemmet Lappetorp där de har erfarenhet av hans svårigheter.” (B 2800-09) 

I detta fall tillgodoses inte förutsebarheten varken genom att det framgår vad vården ska 

innehålla, dess omfattning eller varaktighet. I domen bifogas inte heller någon vårdplan. Då 

den unge i detta fall redan har en pågående insats får man anta att vårdplan redan finns 

upprättad där detta framgår trots att den inte är bifogad i domen. Enligt BRÅ (2002:19) samt 

BRÅ (2011:10a) är det svårt att bedöma hur länge vården ska pågå då vårdbehovet är 

föränderligt och kan förändras över tid. Dessa bedömningar är inte i enlighet med principen 

om förutsebarhet då det ska vara tydligt för den unge vilka konsekvenser som ska följa av 

brottet. Detta kan jämföras med det BRÅ (2011:10a) påvisar i sin undersökning. De menar att 

en redogörelse för insatsens omfattning och varaktighet kan vara överflödig i de fall det 

handlar om placeringar då vården i dessa fall pågår dygnet runt. I de fall en vårdplan är 

upprättad är det oftast frågan om placering. Därmed kan slutsatsen dras att detta resonemang 

överensstämmer med det som framkommit i vår undersökning. 

6.1.2 Konsekvens 

Hur man tillgodosett principen om konsekvens framgår i väldigt få av yttrandena. I endast tre 

av de 13 yttranden som studerats kan man utläsa att man tillgodosett denna princip. I de 

yttranden där det framgår att principen om konsekvens beaktats, finns det skrivet i domen 



 
 

26 
 

eller i vissa fall i vårdkontrakt eller vårdplan. Det kan handla om att den unge ska utföra 

ungdomstjänst som tilläggspåföljd för att få en konsekvens av sitt beteende samt för att inte 

återfalla i brott. Om en placering enligt SoL skulle sammanfalla kan ett LVU bli aktuellt för 

att säkerställa att vården genomförs. Det framgår i vissa fall att om den unge inte följer 

kontraktet kan en mer ingripande påföljd komma i fråga. 

”Familjehemsvård med ny familjehemsplacering bedöms som mest gynnsam för [den unge] och 

[den unges] utveckling i dagsläget. Dock kan HVB-hemsvärd komma att bli nödvändig om [den 

unge] motsätter sig den planerade familjehemsvården eller om sammanbrott i det nya 

planerade familjehemmet skulle uppstå.” (B2760-10) 

Detta är ett tydligt exempel på hur man tillgodosett denna princip genom att man tydligt 

förklarat vilken vård man anser bäst lämpad för den unge. De har samtidigt angett vilka 

konsekvenserna blir om vården av någon anledning inte skulle bli av eller på något sätt få 

ändrade förutsättningar. Denna motivering finns i vårdplanen för den unge, men om detta 

nämns inget i domen.  

”Om [Den unge] genom avvikning avbryter vården kan annan vårdform i form av hem för 

särskild tillsyn enligt 12 § LVU komma att övervägas för att säkerställa att vården inte avbryts 

på ett för [den unge] ogynnsamt sätt.” (B 1822-10) 

Detta är också ett tydligt exempel på hur man tillgodosett principen om konsekvens för den 

unge. Det framgår tydligt att om vården inte genomförs kan de bli aktuellt med att ansöka om 

vård enligt LVU för att vården ska verkställas. I dessa situationer hamnar den unge i 

mellantvång, vilket bidrar till att den unge vet att det kommer att följa en reaktion och 

konsekvens på de brott denne begått. Detta går i linje med det som tas upp i regeringens 

proposition (1997/98:96) om att det måste bli en reaktion i de fall den unge på något sätt 

bryter de regler som finns upprättade i domen. 

Enligt regeringens proposition (1997/98:96) ska domstolen i särskild föreskrift meddela att 

den dömde beordras att följa den vård som upprättats i vårdplanen, detta för att förstärka 

principen om konsekvens. Vidare i regeringens proposition framgår det att de inblandade 

måste känna till förutsättningarna för vården om ett konsekvent system ska kunna 

upprätthållas. De menar att den unge bör veta vad som förväntas av denne och för att det ska 

vara möjligt bör domstolen redogöra vilken vård och behandling den unge ska genomgå när 

ungdomsvård är utdömd som påföljd. I denna undersökning framgår detta genom att det bland 

annat står att den unge ”ska följa” den vårdplan som finns eller att det anges vad 
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konsekvensen blir för den unge om denne inte följer den vårdplan eller ungdomskontrakt som 

upprättats. 

I följande motivering framgår det tydligt att den unge är beordrad att följa den upprättade 

vårdplanen. Vad som dock inte framgår är vilka konsekvenser som följer om den unge på 

något sätt inte fullföljer vården. 

”Med anledning härav finner tingsrätten att den lämpligaste påföljden för [den unge] är 

ungdomsvård med särskild föreskrift om att [den unge] ska följa ungdomskontraktet.” (B 

1805-12) 

6.1.3 Proportion 

När det handlar om att tillgodose principen om proportion tillämpas den ofta genom att 

straffvärdet för en vuxen beskrivs och vilken påföljd den vuxne hade blivit tilldömd. På vilket 

sätt man tillgodosett denna princip framgår aldrig av yttrande, vårdplan eller 

ungdomskontrakt, detta framgår i de fall det är aktuellt i domen. Det tydligaste och vanligast 

förekommande sättet att markera principen om proportion är att i domen tydliggöra att 

ungdomsvården följs av en tilläggspåföljd, då vanligast ungdomstjänst. 

”[Den unge] är även tidigare dömd för brott och [den unge] ha även missbrukat droger. Det är 

uppenbart att [den unge] har ett särskilt behov av vård. /../ Påföljden skall därför bestämmas 

till ungdomsvård. Denna ska dock för att påföljden skall anses som tillräckligt ingripande, 

förenas med ungdomstjänst vilket [den unge] har samtyckt till att utföra.” (B2828-09) 

När det framgår vilket straffvärde brottet har för en vuxen har domstolen ofta motiverat sitt 

beslut av påföljd genom att beskriva hur det står i relation den unges ålder, övriga 

omständigheter samt eventuellt vårdbehov.  

”I påföljdsfrågan gör tingsrätten följande övervägande. De brott [den unge] nu döms för är 

sådana att [den unge] skulle ha dömts till böter om [den unge] varit vuxen. /../ Av yttrandet 

framgår att [den unge] har särskilt behov av vård. /../ Den upprättade vårdplanen är tillräckligt 

ingripande. Med hänsyn till [den unges] tidigare brottslighet framstår den inte heller som 

alltför ingripande. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till överlämnande till 

ungdomsvård” (B 284-10) 

I detta fall kan man tydligt se att tingsrätten tagit hänsyn till att den unge har ett särskilt behov 

av vård samt att den unge tidigare är dömd, därmed har de också tagit hänsyn till övriga 

omständigheter. Enligt Tärnfalk (2007) ska domstolen ta hänsyn till den unges ålder genom 
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att de får döma till ett lindrigare straff än vad det egentliga straffvärdet föreskriver, de ska 

också beakta de omständigheter som talar för att en lindrigare påföljd än fängelse utdöms. Det 

framgår i nästan alla domar, på vilket sätt man beaktat straffvärdet tillsammans med dessa 

omständigheter vilket tyder på en tydlighet i domstolens bedömning. Det är också ett tecken 

på att man tillgodosett principen om proportionalitet. Av följande framgår det hur man tagit 

hänsyn till den unges ålder. 

”Straffvärdet av den samlade brottsligheten uppgår till två månaders fängelse. Med beaktande 

av [den unges] ungdom är straffmätningsvärdet för den samlade brottsligheten 21 dagars 

fängelse. /../ Då [den unge] begått brotten innan [den unge] fyllt 18 år krävs dock synnerliga 

skäl för att döma till fängelse.” (B 1822-10) 

 I de fall där endast straffvärdet för en vuxen framgått är det inte särskilt tydligt hur det har 

påverkat domen. I vissa domar kan det endast framgå enligt följande ”Gärningen har ett 

straffvärde för en vuxen person om 120 dagsböter.” (B2534-11). I detta fall tillämpas inte 

principen om proportionalitet fullt ut då det inte finns någon motivering för hur straffvärdet 

har haft inverkan på tingsrättens bedömning.  

Det råder stor skillnad mellan de olika yttrandena hur väl de straffrättsliga principerna är 

tillgodosedda. Detta skapar ett problem då dess syfte är att skapa en tydlighet för den unge, 

Socialnämnden och rättsväsendet. Det finns enligt Socialstyrelsen (2009) och BRÅ (2002:19) 

en osäkerhet kring vilken roll socialtjänsten har i relation till rättsväsendet. Vad ska vara 

socialtjänstens syfte? Ska de verka behandlande eller straffrättsligt? Osäkerheten kan bero på 

att det är behandlingstanken som är socialtjänstens huvudsakliga område. Insatserna som 

socialtjänstens tillhandahåller har som syfte att behandla och verka stöttande, inte att straffa 

den unge. I likhet med Socialstyrelsen (2009) och BRÅ (2002:19) bör det bli tydligare vilket 

ansvar respektive instans har att tillgodose dessa principer. Därmed bör samverkan mellan 

socialtjänsten och rättsväsendet bli bättre då detta enligt BRÅ (2011:10a) är det centrala för 

att förstå varandras villkor och krav.  

Enligt BRÅ (2011:10a) är kompetens en viktig faktor när man arbetar med ungdomsmål. 

Detta har klart förbättrats sedan tidigare undersökningar, dock återstår problemet att det finns 

socialsekreterare som inte genomgått någon form av utbildning efter 2007 års 

ungdomsmålsreform. 
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6.2 Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för bedömningen av 

särskilt vårdbehov i yttrandena? 

I de 13 yttrande som granskats närmare har följande faktorer varit viktiga för om särskilt 

vårdbehov ansetts föreligga; missbruk, tidigare kännedom, pågående insats, tidigare insats, 

tidigare placering samt att några även hamnat under kategorin övrigt. I de flesta fall har 

tidigare placering och/eller pågående insats varit de starkaste indikatorerna på att den unge har 

ett särskilt vårdbehov och att socialtjänsten i dessa yttranden ansåg dessa vara de främsta 

anledningarna till att tingsrätten bör döma den unge till ungdomsvård. Vad man har kunnat se 

genom att granska dessa yttranden är att det ofta är en kombination av många av dessa 

faktorer som bidragit till att det finns ett särskilt vårdbehov.  

I samtliga yttranden som granskats har det framkommit att den unge tidigare är känd inom 

socialtjänsten. De som kategoriserats under denna faktor är de som tidigare varit känd hos 

socialtjänsten men inte blivit aktuella för insats. Detta kunde antingen ske genom att 

utredningen visade att insats inte var nödvändig eller att den unge och/eller dennes 

vårdnadshavare inte samtyckte till vård, i något fall framgick det att utredningen var 

pågående. 

När det gäller att finna mönster och samband kring vilka faktorer som anses viktiga i 

yttrandena kan man se att samtliga ungdomar tidigare varit aktuella för socialtjänstens 

insatser. De flesta har haft någon form av familjestöd eller kontaktperson inom öppenvården 

samt att skolgången på något sätt ansetts problematisk. 

” [Den unge] har tidigare haft insatser från socialtjänsten i form av kontakfamilj under 2003 

och kontaktperson under 2008. Familjen har också haft stödinsatser i form av MST och 

Bryggan som syftar till att stärka föräldrarnas gränssättning och struktur.” (B 284-10) 

Det framgår av yttrandet att föräldrarna behöver stärkas i sin föräldraroll för att på så sätt 

kunna hjälpa den unge. Detta är också ett exempel på där olika insatser tidigare varit aktuella. 

Vidare i yttrandet kan man läsa att den unge senare blivit placerad vilket kan tyda på att dessa 

insatser inte varit tillräckliga. 

De flesta som varit placerad med stöd av LVU har blivit omhändertagna enligt 3 och 6 §§ 

LVU. Flertalet av de som blivit placerade, oavsett lagstöd har haft missbruksproblematik, 

aggressionsproblematik, dåliga familjeförhållanden eller annat destruktivt beteende. I vissa 

fall är ungdomarna placerade på grund av att de saknar boende, familj eller anhöriga. 
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”Under 2008 blev [den unge] omedelbart omhändertagen enligt 6 § LVU utifrån missbruk av 

droger och har under år 2008 och fram till 090524 varit placerad på behandlingshem enligt 

LVU.” (B 284-10) 

Här är det tydligt varför den unge blivit omhändertagen. Enligt Norström & Thunved (2011) 

handlar ofta omhändertagande enligt 6 § LVU om att den unge har ett så pass riskabelt 

beteende att denne riskerar att skada sig själv samt att omhändertagandet måste ske 

omedelbart. Vidare kan man i yttrandet läsa att den unge senare blivit placerad enligt 4 kap 1 

§ SoL på ett behandlingshem då denne inte haft förmåga att bryta sitt drogmissbruk inom 

öppenvården. 

Ett tydligt mönster som kan urskiljas är att de ungdomar som har ett pågående missbruk också 

har varit föremål för tidigare placering eller pågående insats, i form av placering. När detta 

varit aktuellt har det särskilda vårdbehovet motiverats med att den unge har ett fortsatt behov 

av vård. För följande deltagare framgår det tidigare i yttrandet att placeringen genomförs med 

stöd av SoL. Här kan man se att det är den pågående insatsen som är huvudargumentet för att 

den unge är i behov av vård. ”[Den unge] bedöms ha behov av vård och är redan beviljad 

insatser från socialtjänsten i form av placering vid JanEmanuelsGården i Norrtälje.” (B 

2534-11). När någon är placerad med stöd av LVU har bedömningarna sett ut på följande vis: 

”[Den unge] har fortsatt behov av vård enligt 3 § LVU”. (B 3124-11). I detta fall framgår det 

tydligt tidigare i yttrandet varför den unge är placerad med stöd av LVU, vilket också går att 

utläsa av att de nämner att den unge är placerad enligt 3 § LVU. 

I huvudsak har missbruket beskrivits som drogrelaterat och i något fall har det varit alkohol i 

kombination med droger. Det förekom aldrig att den unge endast hade ett alkoholmissbruk. I 

de fall där den unge har missbruksproblematik är denne ofta sedan tidigare dömd för andra 

brott med påföljder som ungdomstjänst, böter eller skyddstillsyn. 

I 5 yttranden av 13 har missbruk varit en av anledningarna till att det gjorts en bedömning om 

särskilt vårdbehov. De har antingen visat sig genom att den unge har ett pågående missbruk 

eller att de är nuvarande placerad på grund av pågående eller tidigare missbruk. De former av 

missbruk som har varit aktuella är framför allt alkohol men även cannabis eller blandmissbruk 

av olika typer av narkotika. Enligt BRÅ (2011:10a) är missbruk den faktor som väger tyngst 

när man bedömer om särskilt vårdbehov. Enligt deras undersökning har tre av fyra kommuner 

påpekat att det är missbruk som oftast är den avgörande faktorn när man föreslår 

ungdomsvård. 
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”Det framkommer att [den unge] har ett destruktivt missbruk av beroendeframkallande 

medel och att [den unge] i dagsläget saknar förmåga att bryta drogmissbruket genom 

öppna insatser.” (B 284-10) 

Här framgår det tydligt att för att den unge ska kunna bryta sitt destruktiva missbruk behövs 

mer omfattande åtgärder och är i stort behov av vård. Denna person återkommer i en 

ytterligare dom något år senare. Då bedöms vårdbehovet enligt följande: 

”[Den unges] största problem är hans missbruk och att det är viktigt att fortsätta jobba 

med hans problematik kring detta. [Den unge] behöver mycket stöd och man föreslår ett 

boende i form av ett öppet HVB-hem, ungdomsboende med personal eller ett 

sattelitboende.” (B 3124-11) 

Här är det fortfarande missbruket som är den bakomliggande faktorn till att vårdbehov 

föreligger. Denna person är redan placerad enligt 3 § LVU och det framgår längre ner i 

yttrandet att ”[den unge] har fortsatt behov av vård enligt 3§ LVU” (B 3124-11). Denna 

person är redan placerad, och har därmed en tidigare insats, denna insats har dock vidtagits 

med personens missbruk i åtanke. Det gör att det ändå är missbruket som är den 

bakomliggande faktorn till att personen anses ha ett vårdbehov. 

Utifrån granskningen av yttranden återfinns mönster av att insatserna inletts i form av mindre 

omfattande åtgärder på hemmaplan. I de flesta fall har detta inte varit tillräckligt omfattande 

vilket har lett till att de flesta blivit föremål för placering. Placeringarna har haft varierande 

omfattning, från stödboende till placering på låst institution.  

Vad man kan se i yttrandena är att bedömningen, om särskilt vårdbehov föreligger, har sin 

grund i om den unge riskerar att utvecklas ogynnsamt. Den främsta orsaken till om den unge 

riskerar att utvecklas ogynnsamt är om den unge har ett pågående- och/ eller risk för återfall i 

missbruk eller om den unge vistas i missbruksmiljöer. Därmed kan man dra slutsatsen att just 

denna faktor stämmer överrens med de resultat BRÅ (2011:10a) sett i sin undersökning, 

nämligen att missbruk är den faktor som väger allra tyngst för att socialtjänsten ska anse att 

ett särskilt vårdbehov föreligger och föreslå ungdomsvård som lämplig påföljd. 

En annan tydlig faktor för att socialtjänsten ska bedöma om den unge har ett särskilt 

vårdbehov har visat sig vara om den unge har en pågående insats. 

”[ Den unge] har varit placerad i snart två år och behöver nu tränas för att klara en annan 

tillvaro. /../ Planeringen som pågår nu är att [den unge] ska vårdas i öppenvård i form av 
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stödboende med kontaktperson samt inskrivning på kommunens öppenvård för missbrukare, 

MiniMaria.” (B 2828-09). 

Här framgår det att den unge är i fortsatt behov av den pågående vården. Enligt BRÅ 

(2011:10a) är de olika kommunerna som varit föremål för deras undersökning inte lika eniga i 

huruvida de bedömer om ”pågående insats” är en viktig faktor. Det visar sig dock att faktorn 

”pågående insats” prioriteras. I vår undersökning har denna faktor visat sig vara en av de 

viktigaste då man ansett att den pågående vården behöver fortgå samt att insatsernas 

omfattning har visat sig behöva utökas. 

Under kategorin övrigt har de faktorer lagts in, som är vanligt förekommande men som inte 

kan delas in under tidigare kategorier. Det kan vara att ungdomar har psykiska problem men 

som inte är diagnosticerade, de som har en neuropsykiatrisk diagnos, de som lever i oroliga 

familjeförhållanden samt de som på annat sätt riskerar att utvecklas ogynnsamt. Den vanligast 

förekommande orsaken under denna kategori är att ungdomen har aggressionsproblematik 

och svårt att kontrollera sina impulser.  

”[Den unge] har under vintern och våren varit ordinerad sömnmedicin samt medicin mot 

depression. Detta har avslutats på läkarens inrådan utifrån att [den unge] misskötte 

medicineringen. [Den unge] uppger att [den unge] ofta har svårt att sova samt att [den unge] 

känner sig deprimerad och ångestfylld.” (B 1333-09) 

Enligt detta kan man se att den unge har psykiska problem vilket framgår genom att denne 

känner sig deprimerad och ångestfylld. Senare kan man i yttrandet läsa att den unge har haft 

en ogynnsam beteendeutveckling då denne blivit mer aggressiv och svårpratad. Detta 

tillsammans med att den unge har ett aktivt missbruk gör att han är i stort behov av vård enligt 

yttrandet. I just detta fall är det många faktorer som ligger till grund för bedömningen att ett 

särskilt vårdbehov föreligger. 

6.3 Hur har yttrandena påverkat domen? 

I samtliga av de 13 yttrandena har domen fastställts i enlighet med socialnämndens 

rekommendationer. Tingsrätterna har i sina domar tagit socialnämndens yttranden i beaktning 

vilket framgår i domen. Där socialnämnden har bedömt att särskilt vårdbehov föreligger men 

att den unge är lämplig att genomföra ungdomstjänst, har tingsrätten i samtliga fall dömt den 

unge till påföljden ungdomsvård. Dock för att tillgodose principen om proportionalitet har 

tingsrätten i vissa fall dömt ungdomstjänst som tilläggspåföljd.  
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”Tingsrätten delar socialförvaltningens bedömning att [den unge] är i behov av behandling för 

att [den unge] ska kunna leva ett liv utan droger och kriminalitet. /../ Mot denna bakgrund och 

det faktum att straffvärdet av den samlade brottsligheten är förhållandevis lågt föreligger inte 

synnerliga skäl för fängelse och den lämpligaste påföljden för [den unge] får anses vara 

ungdomsvård.” (B 1822-10) 

Utifrån detta kan man utläsa att tingsrätten tagit del av socialnämndens yttrande och att de 

delar uppfattning om den unges behov. De har därmed dömt i enlighet med yttrandet och 

ansett att särskilt vårdbehov föreligger. Man har även tagit straffvärdet i beaktning och 

därmed tillgodosett principen om proportionalitet.  

”Utifrån vad som framkommit är alltså den klart lämpligaste påföljden, som med hänsyn till 

[den unges] ålder även får anses tillräckligt ingripande, att [den unge] får följa den vårdplan 

som framgår av bilaga 1.” (B 2760-10) 

Härav kan man konstatera att tingsrätten tagit yttrandet i beaktning trots att det inte tydligt 

framgår att de dömt i enlighet med yttrandet. Detta kan man se genom att de utgår från vad 

som framkommit, i detta fall det som visat sig i yttrandet. I yttrandet går att läsa att man anser 

den unge vara i behov av ungdomsvård. 

Tärnfalk (2007) har påpekat att det finns brister i socialtjänstens yttranden, att de inte 

innehåller tillräckligt saklig information och att de därmed blir ett osäkert kunskapsunderlag. 

Yttrandet från socialtjänsten ligger till grund för åklagarens och domstolens beslut. Utifrån 

detta kan man fundera på hur rättsäkert systemet är då domen i stort sett bygger på ett osäkert 

kunskapsunderlag. 

Det framgår av tidigare forskning att yttrandena brister i hur väl de huvudsakliga insatserna 

beskrivits. I BRÅ (2002:19), BRÅ (2011:10a) och Tärnfalk (2007) menar man att yttrandena 

blir svårtolkade när det finns en osäkerhet kring på vilka grunder insatserna baserats på samt 

att det är svårt att se vilka som kommit till tals. Utifrån vår undersökning kan slutsaten dras att 

detta har förbättrats. I de yttranden som granskats är det vanligt förekommande att de framgår 

vilka som varit delaktiga i utredningen samt vilka behov som föreligger hos den unge.  

I de yttranden som granskats framgår det huruvida den unge är lämplig för ungdomstjänst 

eller ej. Detta medför att tingsrätten har möjlighet att beakta om brottet kräver att den unge 

även utför ungdomstjänst. Detta i enlighet med det Nordlöf (2012), Socialstyrelsen (2009) och 

Tärnfalk (2007) påpekar, då de skriver att tingsrätten kan förena påföljden ungdomsvård med 

påföljden ungdomstjänst för att se till att straffet står i relation till brottet. I regeringens 
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proposition (1997/98:96) ges förslag på hur man kan förbättra möjligheterna att tillgodose 

principen om proportion. Detta ska ske genom att domstolen på ett tydligare sätt ska motivera 

valet av påföljd. I samtliga yttranden framgår det hur man motiverat valet av påföljd men 

utformingen och tydligheten i dessa motiveringar varierar. 

8. Diskussion 

Vi hade som syfte att undersöka hur de straffrättsliga principerna tillgodosetts i yttranden 

gällande unga lagöverträdare dömda till ungdomsvård. Det undersökningen visat är att det 

finns variationer i hur det särskilda vårdbehovet bedömts, vilka faktorer som är av vikt samt 

hur vårdbehovet motiverats. När det gäller de straffrättsliga principerna har det visat sig att 

vissa av dem är svårare att tillgodose på ett konkret sätt jämfört med andra. Svårigheterna har 

visat sig när de handlar om att fastställa konsekvenser för brottet samt att kunna förutse vilken 

behandling som krävs för den unge framledes. Detta då den unge åldras samt att 

förutsättningar och omständigheter runt den unge förändras med tiden.  

Vad beror svårigheterna att tillgodose dessa principer på? Handlar det om kompetensen hos 

socialarbetarna eller handlar det om samverkan mellan rättsväsendet och socialtjänsten? Då 

socialtjänsten behandlar ett större område gällande barn och unga, tror vi att mer fokus läggs 

på att utbilda personalen inom de områden som akuta och allvarliga med grund i barnens 

bästa. Utifrån resultatet av denna undersökning anser vi att det är tydligt att det krävs mer 

utbildning inom rättsområdet, då socialtjänstens roll gällande unga lagöverträdare blir alltmer 

omfattande. Socialtjänsten verkar som ett stöttande organ och enligt Socialstyrelsen (2009) är 

deras syfte att motverka att den unge lagöverträdaren återfaller i brott eller utvecklas 

ogynnsamt. Därmed utformas vårdplanen eller ungdomskontraktet vid ungdomsvård utifrån 

den unges aktuella livssituation och vårdbehov. Då dessa är levande dokument och hela tiden 

förändras får behandlingstanken större utrymme än att tillgodose de straffrättsliga principerna. 

Rättsväsendet verkar för att ge brottet en konsekvens och har till syfte att markera samhällets 

regelverk, det är viktigt att det finns fastställda principer och en tydlighet i hur bedömningar 

görs. Detta tror vi ligger till grund för att rättsväsendet lägger mer vikt på att upprätthålla de 

straffrättsliga principerna än vad socialtjänsten gör då de egentligen verkar utifrån olika 

syften. 

Den tydligaste orsaken till varför ungdomen ansågs ha ett särskilt vårdbehov visade sig vara 

”pågående placering”. Placeringen låg oftast till följd av att den unge hade ett pågående 
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missbruk. Detta har väckt frågan huruvida det är missbruket eller placeringen som ligger till 

grund för bedömningen. Då det i vissa fall framkommer att den unge under placering 

fortfarande har ett aktivt missbruk, till exempel vid neuropsykiatriska utredningar. Av denna 

anledning tror vi att BRÅ (2011:10a) påvisar ett annat resultat än de vi har sett då det gäller 

vilken faktor som väger tyngst vid bedömningen av särskilt vårdbehov. En annan anledning 

till skilda resultat kan vara att det i vårt urval inte var särskilt vanligt att den unge hade ett 

missbruk. Vårt urval är begränsat då vi valt att bara undersöka en viss påföljd samt att vi 

endast tagit del av domar från en tingsrätt. En annan skillnad mellan vår undersökning och 

BRÅ (2011:10a) är att vi har granskat yttranden och att de undersökte socialarbetarnas rutiner 

och värderingar vilket gör att vi haft två olika angreppssätt. 

När det gäller hur yttrandena har påverkat domen har vi i undersökningen sett att de i samtliga 

domar har dömt i enlighet med yttrandet. Detta skapar ett problem då socialtjänsten och 

rättsväsendet har olika utgångspunkter, samverkan kring den unge blir ännu viktigare när det 

gäller på vilken grund domen fastställs. Då domen i dessa fall bygger på yttrandet och 

tingsrätten ska utifrån yttrandet få en bild av den unge och dennes livssituation blir detta 

problematiskt då yttrandena enligt Tärnfalk (2007) utgör ett bristande kunskapsunderlag. För 

att motverka detta tror vi att det krävs bättre samverkan mellan de olika instanserna för att de 

ska veta vad den andra behöver för att fatta ett beslut på adekvat kunskapsunderlag.  

En fundering som väckts under arbetets gång har varit huruvida vi hade fått en tydligare bild 

av hur man bedömer särskilt vårdbehov om vi även valt att granska yttranden i domar där 

ungdomen dömts till ungdomstjänst. Detta för att se hur och om omständigheterna runt den 

unge skiljer sig från de där särskilt vårdbehov föreligger. Detta skulle också kunna ha hjälpt 

oss att se vilka faktorer som skiljer bedömningarna åt. 

När det gäller de faktorer vi valt att kategorisera vår innehållsanalys efter gav det oss vissa 

begränsningar i och med att andra faktorer kan ha åsidosatts. Trots det så var det 

genomgående att dessa faktorer togs upp i yttrandena. Hade vi inte på förhand valt att 

analysera texterna utifrån dessa tidigare angivna faktorer hade resultatet kunnat bli spretigt 

och osammanhängande då vi hade kunnat finna väldigt många faktorer som i stort sett bara 

återfanns i ett eller två yttranden. Att vi valde just dessa faktorer gav oss också en bra grund 

för att jämföra de olika studierna. 

I metoden framgår det att vi valde att använda ett urval från 2008-2012 för att eventuellt 

kunna se skillnader i hur bedömningarna gjorts. Vi har inte sett att det skiljer sig något från de 
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olika åren. De flesta använder sig utav samma bedömningsmall över samtliga år. Vid ett 

större urval kan det hända att skillnaderna hade framgått på ett tydligare sätt. Något vi 

reflekterat över under granskningen av yttranden är att det skiljer sig mellan olika 

socialsekreterares utredningar hur väl de beskrivit vad det egentliga vårdbehovet är. Även var 

i utredningarna detta framgår. Till en början var det tungt att läsa yttrandena men då de i stort 

sett var utformade på samma sätt och med liknande språk så blev det lättare och lättare att 

läsa. Språket är sakligt och det används mycket rättsbegrepp och lagrum, vi upplevde att 

yttrandet i de flesta fall var mer lättläst än domen. Vi kunde inte se något samband mellan 

socialsekreterare och utredningens uppbyggnad, detta beror nog på att samma 

socialsekreterare aldrig förekom fler gånger samt att yttrandena kom från olika kommuner. 

Vad vi däremot kunde se var att yttranden upprättade av Östersunds kommun var tydliga och 

väl utformade. 

Något som skulle vara intressant att ta reda på är hur man kan förbättra tillämpningen av de 

straffrättsliga principerna. De straffrättsliga principerna är trots allt grunden för ett fungerande 

rättssystem som ska vara till hjälp för både åklagare, domstol och den åtalade. Det skulle även 

vara intressant att ta reda på hur det kan komma sig att de flesta av ungdomarna har ett så pass 

utbrett kriminellt beteende när de under lång tid varit föremål för socialtjänstens insatser. Är 

socialarbetarna för ouppmärksamma eller varför lyckas man inte fånga upp dem i ett tidigare 

skede? 
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