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ABSTRACT 

During 2007, a legal reform in Sweden took place, this change led to 

complications in interpreting the needs of individuals and the application of the 

laws by the governing social authorities. The aim of the thesis is to explore the 

underlying norms that influence social workers interpretation of young offenders 

needs, aged 15 to 17 years, and if the interpretations are consistent. The aim was 

achieved by comparing 30 criminal court records, different variables was 

discovered that seems to influence the judgments made by social workers. A 

survey containing vignettes was carried out amongst welfare agencies to 

investigate their understanding and interpretation of young offenders care needs. 

The methodology also includes the theoretical consideration of professional 

norms, street level bureaucracy and the non and dys functions of the laws 

involved in sentencing within the juvenile justice system. The results showed that 

those who uphold social welfare at street level experience a contradiction between 

the demands of the laws that govern the juvenile justice system and how they 

interpret care needs of an individual. The handbook the social workers use in their 

decision-making process produces professional norms that help reduce the 

complexity of their professional role. The juveniles need of care weigh heavier 

than the legal principles of proportionality and predictability therefore the 

interpretations of the laws are not consistent which can affect the principle of 

legal security. The results relates back to the aim of the thesis.  

KEYWORDS: Juvenile offenders, professional norms, care needs, social 

worker, street-level bureaucracy. 

 

NYCKELORD: unga lagöverträdare, professionella normer, särskilt vårdbehov, 

socialsekreterare, gräsrotsbyråkratier. 
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1. INLEDNING         

”Rätten kan ibland ha ett så allmänt innehåll att det är svårt, för att inte säga 

omöjligt, att utläsa det normativa, praktiska budskapet i rättsregeln.”
1
 

 

Vi ställs alla dagligen inför situationer där vi tvingas göra olika val och 

bedömningar. Detta sker till vardags men också i vissa yrkesroller, där valen 

även påverkar andra individer. Dessa val är till viss mån styrda av övergripande 

principer och riktlinjer, som talar om för en yrkesverksam hur denne skall göra 

sina bedömningar. Om inga konkreta riktlinjer finns för hur begrepp och 

riktlinjer ska tolkas, blir det upp till den enskilde att avgöra vad som är den 

korrekta bedömningen och tolkningen inom ramarna för verksamheten. 

År 2005 lade regeringen fram ett förslag till en ny reform gällande unga 

lagöverträdare och ingripanden mot dessa.
2
 Förändringsarbetet inleddes 

egentligen redan i och med 1999 års påföljdsreform för unga lagöverträdare
3
 men 

har nu kommit att förtydligas. Ambitionen var inte att någon straffskärpning 

skulle göras när det är fråga om unga lagöverträdare utan att likabehandling och 

förutsägbarhet skulle få större genomslag.
4
 I samband med den nya 

påföljdsreformen infördes även ett krav på att den unge skall ha ett särskilt 

vårdbehov (SVB) för att kunna dömas till vård enligt SoL eller LVU, till skillnad 

från innan då det endas krävdes att den unge hade ett behov av vård. En ambition 

                                                 

1
 H. Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, 2002, s. 72. 

2
 Prop. 2005/06:165, ingripanden mot unga lagöverträdare. 

3
 Se bland annat; SOU 2004:122, Handläggningen inom rättsväsendet av brott begångna av barn 

och ungdomar; Prop. 1997/98:96, Vissa reformer av påföljdssystemet; Prop. 2005/06:165, 
ingripanden mot unga lagöverträdare. 
4
 Prop. 2005/06:165, s. 42. 
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med reformen är att den nya fristående påföljden ungdomstjänst
5
 skulle ersätta 

kortare frihetsberövanden och användningen av dagböter som påföljd och lagens 

intentioner har fått genomslag sedan införandet 2007.
6
 Genom den nya reformen 

har arbetet för socialtjänsten kommit att förändras på vissa plan. Nya begrepp och 

kraven på proportionalitet och förutsägbarhet har ökat vilket har visat sig medföra 

en problematik kring de bedömningar som görs gällande ungas SVB.  

Ungdomsbrottsligheten är ett ämne som har diskuterats mycket de senaste 

decennierna och samhället uppmärksammar de unga kriminella allt mer.
7
 

Diagnoser som ADHD och depression hos unga lagöverträdare är 2-5 gånger 

vanligare i jämförelse med övrig befolkning. Unga som begår allvarligare brott 

mår oftare psykiskt dåligt än andra unga. Detta publicerades i en artikel på 

SvD:s hemsida 2008. Artikeln baserar sig på ett forskningssamarbete mellan 

Karolinska institutet och Oxfords universitet. De menar att problem skapas när 

unga lagöverträdare i bästa fall får vård på ungdomshem, och att det finns en 

motsättning mellan straffets värde och vårdbehov då dessa inte alltid står i 

relation till varandra och den behandling som den unge faktiskt behöver.
8
  

Vidare kan läsas på advokatsamfundets hemsida om problematiken kring de 

olika definitioner som görs beträffande de unga lagöverträdarnas vårdbehov. 

Innan reformen trädde ikraft var den vanligaste påföljden för unga, vård.  Efter 

reformens införande är det mindre än en fjärdedel som döms till denna påföljd.
9
 

Detta kan inte antas bero på ett minskat behov av vård hos unga lagöverträdare 

utan snarare att tolkningarna av reformens nya definition och krav på ett SVB 

                                                 

5
 Verkställs av socialtjänsten och den skall bestå av oavlönat arbete i lägst 20 timmar och högst 

150 timmar, beroende på det begångna brottet. Den unge måste även lämna sitt samtycke till 
ungdomstjänsten.  
6
 Brå, rapport 2011:10, Ungdomsvård och ungdomstjänst. En utvärdering av 2007 års 

påföljdsreform för unga lagöverträdare, avsnitt: Ungdomars brott och påföljder. 
7
 Bland annat genom media, skola och omsorg samt inom politiken och brottsförebyggande 

verksamheter. 
8
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/unga-kriminella-lider-mer-psykiskt_1542881.svd 

 
9
www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2011/september/Ungdomstjanst-vanligaste-pafoljden-

for-ungdomar/. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/unga-kriminella-lider-mer-psykiskt_1542881.svd
http://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2011/september/Ungdomstjanst-vanligaste-pafoljden-for-ungdomar/
http://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2011/september/Ungdomstjanst-vanligaste-pafoljden-for-ungdomar/
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tolkas restriktivt och inte enhetligt i landets olika kommuner, vilket också Brås 

utvärdering av reformen visar på.
10

  

Sammantaget kan sägas att unga lagöverträdare har ett stort vårdbehov samtidigt 

som färre unga döms till vård. Någon tydlig förklaring till vad som utmärker ett 

SVB finns ej, i lagens förarbeten står angivet att upprepad brottslighet kan vara 

en stark indikator på ett SVB,
11

 men ingenting om risk- och skyddsfaktorer eller 

vilken typ av brottslighet som kan föranleda vård inom socialtjänstens regi finns 

angivet. Detta bidrar till att de individuella socialsekreterarna, som gör 

bedömningar gällande den unges vårdbehov ställs inför problematiska 

prövningar som måste göras utan tydliga definitioner i lagtext och förarbeten.  

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapen om hur 

professionella normer påverkar socialsekreterarna i sin bedömning av vad ett SVB 

är. Avsikten är att studera hur de definierar och tolkar ett SVB, vilka svårigheter 

de upplever när det gäller att bedöma vad ett SVB är och vad som väger tyngst vid 

beslutsfattandet, behovet eller brottet? Förutom dessa frågeställningar har det 

underliggande syftet varit att utveckla en modell.
12

 Förhoppningen är att öka 

förståelsen för vad som kan tänkas ligga till grund för de enskilda 

socialsekreterarnas bedömningar, och genom denna modell ska jag söka uppnå 

kunskap som besvarar uppsatsens syfte.  

                                                 

10
 Brå, rapport 2011:10, s. 8. 

11
 Prop. 2005/06:165, s. 55f. 

12
 Se avsnitt 4.1 och bilaga 1 för modell. 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Denna uppsats är avgränsad till att undersöka hur enskilda socialsekreterare inom 

Skåne tolkar unga lagöverträdares SVB.
13

 Det är således en liten del av 

socialtjänstens arbetsuppgifter jag väljer att fokusera på men denna del är central i 

min uppsats. Jag har på så vis separerat mig från många andra viktiga frågor som 

berör unga och socialtjänstens arbete. Andra möjliga påföljder för unga 

lagöverträdare så som ungdomstjänst och LSU behandlas inte i uppsatsen, inte 

heller de ekonomiska resurser som socialtjänsten inom kommunen har till sitt 

förfogande är i detta fall relevant, även om det påverkar val och utformning av 

insatserna. Dessa aspekters betydelse förringas inte men eftersom uppsatsens 

fokus är bedömningar av vårdbehov hamnar dessa utanför ramarna för uppsatsen. 

Unga lagöverträdare under 18 år ska i första hand bli föremål för åtgärder inom 

socialtjänsten, detta medför att även att urvalet i denna uppsats berör unga i 

åldrarna 15-17 år.
14

  

 

1.3 DISPOSITION 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning och fortsättningsvis behandlas i 

kapitel tre de teoretiska utgångspunkterna som använts för att tolka och analysera 

resultatet. I kapitel fyra behandlas de valda metoderna.  Här förklarar jag steg för 

steg vilket tillvägagångssätt som har använts under studiens genomförande, från 

dokumentanalys till skapandet av vinjetter.
15

 I femte kapitlet redovisas det 

empiriska materialet varvat med analys. Detta kapitel är indelat efter vinjetterna 

                                                 

13
 På grund av etiska principer har inte respondenternas namn eller kommunerna skrivits ut. Alla 

deltagare har lovats anonymitet, att materialet endast skall användas till detta ändamål, och att 
de deltar på frivillig basis.  
14

 Det som bidragit till detta är att myndighetsåldern inträder vid 18 års ålder och under 15 år är 
den unge inte straffmyndig i juridisk mening. 
15

 Se kapitel avsnitt 4.1 för närmare definition av dessa. 



   

9 

 

och uppsatsens frågeställningar. Paralleller dras till den tidigare redovisade 

forskningen och den teoretiska ansatsen. I Kapitel sex diskuteras de mest 

framträdande och centrala delarna som framkommit under uppsatsens gång. 

Kapitel sju och åtta ägnas åt referensförteckningen och uppsatsens bilagor. 
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2. RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER OCH 

TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras uppsatsens rättsliga utgångspunkter och intentionerna 

med lagändringen samt hur vi har sett på ungdomsbrottslingar sedan 

efterkrigstiden. Sedan presenteras tidigare forskning i syfte att belysa den 

problematik som socialsekreterarna ställs inför.  

 

Ungdomsbrottslingar har länge setts som en problemgrupp, bland annat inom 

kriminologins paradigm. Vilka strategier skall vidtas för att minska denna typ av 

kriminalitet och hur skall kriminalpolitiken gå till väga för att stävja denna 

problemgrupp?
16

 Omvårdnad och integrering har präglat den svenska 

kriminalpolitiken under större delen av 1900 talet, även om vissa ideologiska 

skiftningar har ägt rum så har tanken varit, och är att unga skall hållas ifrån 

fängelser och kriminalvården i så stor utsträckning som möjligt.
17

 Efter andra 

världskriget rådde det behandlingsoptimism, och 1980 avskaffades svenska 

ungdomsfängelser och ersatte dessa med tvångsåtgärder enligt LVU.
18

  Påföljden 

skulle inte ses som vedergällande ur samhällssynpunkt utan istället grundas på 

vad som var bäst för den unge.
19

 Denna tanke förändrades en aning under 1990 

talet då en icke-tolerans mot lagöverträdelser tydliggjordes. Vedergällningstanken 

framträdde tydligare inom Svensk kriminalpolitik och reaktionerna på brott skulle 

vara snabba, uppenbara och vara till för att garantera de Svenska medborgarna ett 

rättsskydd men även proportionalitet och förutsägbarhet fick ett större utrymme.  

                                                 

16
 F. Estrada, Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem, 1999, s. 6. 

17
 Ibid, s.6. 

18
 E. Aspelin, 25 års kriminalpolitik, 1999. 

19
 F. Estrada , 1999, s. 126. 
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Idag talar man om socialtjänsten i vid bemärkelse och de utsätts ofta för kritik och 

ifrågasättande. De arbetar med myndighetsutövning, fattar juridiska beslut som 

skall avspegla samhällets reaktion på brott begångna av unga och samtidigt se till 

att besluten som fattas gynnar den unges individuella utveckling och behov utifrån 

övergripande principer och lagar. SoL är en såkallad ramlag och den reglerar 

arbetet för socialtjänsten och dess insatser i kommunen utefter mål och medel. 

Ramlagar så som SoL, tillhandahåller inga normativa anvisningar eller normativa 

lösningar på reglerade problem, de innehåller istället kompetensregler och 

procedurregler som aktörerna måste förhålla sig till.
20

 Detta innebär att 

detaljreglering som rör utformandet av resurserna har undvikits i största möjliga 

mån för att ge kommunerna friare händer att utforma sin socialtjänst utefter de 

förutsättningar som föreligger. Med de resurser som tillhandahålls åligger det 

kommunerna att arbeta på ett så bra sätt som möjligt med kommunens invånare 

och där ibland unga lagöverträdare. Socialtjänsten styrs av de politiskt 

förtroendevalda som sitter i kommunens sociala nämnder, samt genom 

kommunens ekonomiska resurser.
21

 Utgångspunkten för bedömningar av insatser 

enligt SoL och LVU, skall göras utifrån en övergripande bild av den unges 

livssituation och de förhållanden som råder vid tidpunkten, samt efter vilken 

insats som gynnar den unges sociala utveckling. Insatser utifrån SoL bygger på 

samtycke och frivillighet, sådana insatser uttrycks i ett ungdomskontrakt. Om den 

unge inte samtycker till vård kan tvångsåtgärder via LVU vidtas, dessa insatser 

formuleras i en vårdplan. LVU trädde i kraft 1990 och den fungerar som en 

komplimenterande lag till SoL. Omhändertagande enligt denna lag kan göras om 

den unges sociala situation brister (§2) eller på grund av den unges egna beteende 

(§3). Sådant beteende kan vara missbruk, brottslig verksamhet eller socialt 

nedbrytbart beteende. Det måste dock finnas en påtaglig risk för att den unge själv 

tar skada av sitt handlande eller agerande. Om den unge inte samtycker till vård 

kan LVU komma att bli aktuell, denna lag reglerar tvångsomhändertagande av 

                                                 

20
 H. Hydén, 2002, s. 73. 

21
 G. Fahlberg, Socialtjänstlagarna, 2009, s. 24. 
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unga under 18 år och i vissa fall unga under 20 år. Socialsekreteraren har en 

problematisk yrkesroll då de både måste se till individen och dess behov samtidigt 

som rättssäkra beslut skall fattas som tillgodoser samhällets reaktion på brott.
22

 

År 2004 dömdes 2 657 ungdomar till vård och 91 % av dem var mellan 15-17 år, 

andelen som döms till vård mellan 1999 och 2004 har varit mer eller mindre 

konstant.
23

 I förhållande till 2004 års statistik visar Brås nuvarande statistik från 

2011, att hälften av alla 15-17 åringar som döms i domstol döms till 

ungdomstjänst och andelen bötesstraff har minskat, helt i linje med reformens 

intentioner.
24

 Trots att andelen unga som döms i domstol är stabil sedan 2004 så 

har andelen unga som döms till ungdomsvård minskat kraftigt mellan 2004 och 

2008.
25

 En orsak till att färre unga döms till vård genom SoL eller LVU kan vara 

det SVB som numera föreligger. Påföljden överlämnande till särskild vård för 

unga regleras i BrB 32 kap 1§ och utdöms endast om insatsen kan ses som 

tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art, samt den unges 

tidigare brottslighet.  

 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen som presenteras har betydelse för förståelsen av den problematik 

som socialsekreterare ställs inför. Någon forskning om de tolkningar som de 

tvingas göra inom sitt yrkesområde har inte hittats, men sättet att arbeta på och de 

krav som ställs på socialsekreterare medför att tolkningar hela tiden görs, oavsett 

om arbetet berör unga lagöverträdare eller andra klienter. Ett antal uppsatser på C-

nivå har hittats som närmar sig mitt ämne, men dessa har inte använts i denna 

uppsats.  

                                                 

22
 Prop. 1997/98:96, s. 148; prop. 2005/06:165, s. 58. 

23
 Brå, rapport 2005:13, Vård för unga lagöverträdare, s. 12.  

24
 Brå, rapport 2011:10, s. 35. 

25
 Ibid, s. 22ff. 
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Av särskilt intresse för att förstå den problematiska arbetssituation som föreligger 

socialsekreterarna är Tärnfalks
26

 avhandling gällande socialtjänstens yttranden i 

straffprocessen för unga lagöverträdare inriktade på misshandelsbrott begångna av 

pojkar i åldrarna 15-17 år. Resultatet visar bl.a. att yttrandena från socialtjänsten 

inte är konsistenta och att dessa har stor betydelse för domstolen i dess val av 

påföljd för unga lagöverträdare, samt att det råder en osäkerhet inom 

socialtjänsten rörande vad ett yttrande skall innefatta och kvaliteten på yttrandena 

varierar.
27

 Författaren menar att när definitionerna av vårdbehov, barnets bästa 

och om lagstiftningen är vag eller ger utrymme för tolkningar, står socialtjänsten 

inför svåra beslut om vilka åtgärder som är bäst i det enskilda fallet.
28

  

Det är inte bara osäkerheten kring det SVB som försvårar socialtjänstens arbete 

utan även deras arbetsmetoder kan komplicera bedömningarna. I detta 

sammanhang är värt att nämna Åström och Sandgrens arbeten
29

 kring juristers och 

socialtjänstens arbetsmetoder beträffande juridiskt beslutsfattande. Trots att man 

inom båda yrkesrollerna fattar juridiska beslut så skiljer de sig åt i 

tillvägagångssättet. Sandgren
30

 har i juridisk tidskrift publicerat en tvådelad 

artikel, som berör juristers arbetsmetoder samt hur, och vad de använder sig av för 

juridiskt material när de skall fatta juridiska beslut. Författaren benämner vissa 

yrkeskategorier som icke-jurister.
31

 Socionomer, poliser och ombudsmän är 

exempel på sådana, och dessa ses som viktiga för medborgarna. Undersökningen 

visar att först och främst vänder de tillfrågade juristerna sig till lagbestämmelser, i 

andra hand doktrin, i tredje hand rättspraxis, följt av förarbeten och sedan 

rådfrågar chef eller kollega.
32

  Åström
33

 fann att socialtjänsten, det vill säga icke-

                                                 

26
 M. Tärnfalk, Barn och brott. En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för  

unga lagöverträdare, 2007. 
27

 Ibid, s. 248f. 
28

 Ibid, s. 257. 
29

 K. Åström, Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning: en studie av parallella 
normbildningsprocesser, 1988; C. Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? – del I, 1999. 
30

 C. Sandgren, 1999, s. 599f. 
31

 C. Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? – del II, s. 881f. 
32

Hit räknas även ”sakkunniga”. 
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jurister, använder sig av andra underlag i första hand när de gör bedömningar, 

detta gällande tvångsvård enligt LVU. Det visade sig att socialsekreterarna i första 

hand rådfrågar sin chef eller sina kollegor, sedan anvisningar från kommunala 

organ, lagtext och sist allmänna råd från socialstyrelsen. Det framkom även att det 

som socialsekreterarna tittade på sist var propositioner. Detta pekar på att 

socialsekreterarna använder ett arbetssätt som skiljer sig från juristernas och om 

regler som är målinriktade eller av avvägningskaraktär tillämpas, vilket ofta är 

fallet med icke-jurister, bör god kännedom innehas om lagstiftarens intentioner 

och värderingar.  

Det är svårt att jämföra den svenska socialtjänstens arbete och tillvägagångssätt 

med socialtjänsten i andra länder, det är mycket som kan skilja sig åt mellan olika 

länder som förändrar utgångsläget för socialsekreteraren, bland annat landets 

lagstiftning och politiska ställning. Halliday, Burns, Hutton, Mcneill, och Tata  

har undersökt hur socialsekreterare i Skottland ser på sitt eget arbete och hur 

domare tolkade socialtjänstens yttranden i en rättsprocess gällande unga 

lagöverträdare.
34

 Denna undersökning visar på en liknande problematik 

beträffande beslutsfattandet, även om studien inte berör svensk kontext så är den 

värd att nämna och bedömts som relevant i förhållande till socialsekreterarnas 

yrkesroll. Resultatet visar att gräsrotsbyråkrater
35

 ofta kommer på olika metoder 

att handskas med de krav som ofta ställs på dem. Socialsekreterarna i Skottland 

uppvisade en oro över hur domare ser på dem och deras arbete. De ville inte 

framstå som för slapphänta i sina bedömningar, speciellt angående unga som 

begått lite grövre brott.
36

 Trots att socialsekreterarna var trygga i sin yrkesroll och 

sin hantering av arbetsuppgifter så minskade denna känsla när det gällde att skriva 

yttranden till rätten. De vill inte bli sedda som inkompetenta inom det juridiska 

                                                                                                                                      

33
 K. Åström, 1988, s. 200ff. 

34
 S. Halliday, N. Burns, N. Hutton, F. Mcneill, & C. Tata, Street-level bureaucracy, 

Interprofessional Relations, and Coping Mechanisms: A Study of Criminal Justice Social Workers 
in the Sentencing Process, 2009.  
35

 Se kapitel 3 för vidare definition av gräsrotsbyråkrater.  
36

 Halliday et.al. 2009, s. 415. 
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området.
37

 Sammantaget visar forskningen på olika problem som offentligt 

anställda kan uppleva i och med sin yrkesroll, socialsekreterare står i en tudelad 

och ibland motsägelsefull yrkesroll då de arbetar utifrån ett vårdbehovsperspektiv 

som ska gynna den enskilde, samtidigt som juridiska beslut fattas.  

  

                                                 

37
 Ibid, s. 416. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   

Under detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkter som har använts för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. Här definieras professionella normer, 

tolkning av normer och lagar, latenta och manifesta funktioner, samt 

gräsrotsbyråkrater som yrkesgrupp och den problematik som de kan uppleva i 

och med sin yrkesroll.  

 

 

Normer finns runt omkring oss i vår omgivning och det är inte alltid vi är 

medvetna om dess närvaro. Klädkoder, trafikregler, uppförandenormer, 

föreskrivande normer och miljömässiga normer är några som vi stöter på i vår 

vardag.
38

 Normer kan beskrivas som handlingsanvisningar som talar om för oss 

vad som är gångbart givet kontexten, och de genereras inom ramarna för 

handlingssystemet. Normer tolkas och efterlevs oftast helt spontant utan att vi 

reflekterar över det, vi läser av situationer som vi befinner oss i och anpassar oss 

efter kontexten. Normer alstras också inom professioner och de skapas oftast 

genom de gemensamma värderingar och mål som aktörerna inom systemet har.
39

 

Den hippokratiska eden är en uppsättning professionella normer som är 

handlingsanvisande för professionen sjukvårdspersonal.
40

 Socialstyrelsens 

handbok för socialtjänsten kan liknas med denna ed.
41

 I denna står föreskrifter om 

handläggning och hur de skall förhålla sig till dem som de kommer i kontakt med 

i sin yrkesroll, samt vad som skall vägas in vid beslutsfattanden. Handboken 

skapar handlingsanvisande normer för socialsekreterare och den innefattar 

anvisningar om hur de ska operera inom sin profession. Handboken bidrar med 

riktlinjer för vad som skall göras och hur det skall gå till väga i olika situationer 

                                                 

38
 M. Baier & M. Svensson, Om normer, 2009, s. 84f. 

39
 Ibid, s. 126. 

40
 http://www.sls.se/Etik/Etiska-koder/Den-Hippokratiska-Eden/ Föreskriver hur personal inom 

sjukvården skall förhålla sig till sina patienter.  
41

 Barn och unga som begår brott: handbok för socialtjänsten, 2009. Det finns andra handböcker 
från socialstyrelsen men dessa behandlas inte i denna uppsats. 

http://www.sls.se/Etik/Etiska-koder/Den-Hippokratiska-Eden/
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som de ställs inför. Genom att förankra de professionella normerna skriftligt och 

på så sätt kommunicera vad som är grundläggande och värdefullt förstärks de 

gemensamma värderingarna och problematiken kring bedömningarna reduceras. 

Bokens innehåll ger inga beskrivningar på hur lagtolkning skall göras, den är 

alltså inte juridisk i den bemärkelsen, utan innehållet fokuseras på individuella 

faktorer som kan föranleda kriminalitet. Dessa faktorer och vilken vikt som läggs 

vid dem är individuellt för den yrkesverksamma samt hur dessa faktorer tolkas. 

Rättsregler är även de en form av normer, och enligt Hydén är rättsregler mer 

etablerade normer som blivit upphöjda i status under en auktoritär ordning.
42

  För 

att tolka rättsregler krävs kunskap om det juridiska systemet och det speciella 

tolkningssätt som är påkallat att använda.
43

  

Begreppet tolka har sitt ursprung i fornsvenskan och har betydelsen att översätta.
44

 

Det finns olika sätt att definiera tolkning på och det finns ännu fler 

användningsområden. Vi tolkar drömmar, vi tolkar texter, vi tolkar situationer och 

vi försöker förstå innebörden i olika sammanhang genom att tolka dem. Det som 

gör att vi tolkar är bristen på information och diskursen som ligger till grund för 

situationen eller texten. Om en diskurs inte kan tydas vid första anblicken är den 

spontana reaktionen hos mottagaren att genom olika tillvägagångssätt försöka 

förstå dess tillbörlighet.
45

 Denna process kallas för tolkning. En allmän princip för 

tolkning är att om ordet i sig inte indikerar en omedelbar betydelse, utan det ger 

utrymme för sekundära betydelser startar en tolkningsprocess.
46

 För att förstå 

rättsordningens innehåll är lagtolkning av stor vikt, ett exempel på detta kan ges 

genom ett utdrag ur regeringens proposition:  

 ”Tillämpningsområdet för påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten 

ändras till att omfatta dem som har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda 

                                                 

42
 H. Hydén, 2002, s. 31. 

43
 M. Baier & M. Svensson, 2009, s. 133. 

44
 P-J. Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2007, s. 23. 

45
 T. Todorov, Symbolik och tolkning, 1989, s. 30. 

46
 Ibid, s. 111. 



   

18 

 

bestämmelser om vård av unga. Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka 

att den unge utvecklas ogynnsamt”
47

  

Vissa begrepp i detta citat ger genast utrymme för tolkning. ”Ett särskilt behov av 

vård” och ”utvecklas ogynnsamt” är begrepp som inte har en klar betydelse utan 

är diffusa begrepp som medför att läsaren själv får tolka vad detta innebär. 

Rättskällorna tillhandahåller en form av normativa anvisningar, som bildar en 

grund för handlingsanvisningar om hur lagen skall tillämpas och på vilka 

situationer.
48

 I detta fall är handlingsanvisningen att vård skall beredas, till den 

som har ett särskilt behov av vård, vilket är situationen. Om detta behov inte 

föreligger, bereds ingen vård. Detta är lagens tillbörlighet.  

Det är inte helt okomplicerat när det gäller att förstå lagens intention och 

innebörd. Lagtolkning kan vara tolkningar av tillämpningsområden, likväl som 

vilka slutsatser man kan dra ur rättsregeln. Om läsaren förstår rättsregelns alla 

byggstenar och ingenting är oklart så sker ingen tolkning, men råder det en form 

av oklarhet eller otydlighet så krävs det en lagtolkning för att förstå lagens 

intentioner.
49

 Tolkning av lagen är nödvändig då vaga ord och uttryck har används 

medvetet, för att inte låsa rättsutvecklingen och för att lagen skall ha en form av 

allmängiltighet. Det finns olika sätt att tolka lagar, det kan bland annat vara 

utvidgande extensiva tolkningar eller inskränkande restriktiva tolkningar.
50

  

Offentligt anställda tjänstemän som både har kontakt med medborgarna och 

delegation att fatta viktiga beslut är vad Michael Lipsky
51

 definierar som 

gräsrotsbyråkrater. Poliser, domare, socialsekreterare och lärare är yrken som 

faller under denna definition. Dessa har kravet på sig att se till medborgarnas 

                                                 

47
 Prop. 2005/06:165, s. 53. 

48
 H. Hydén, 2002, s. 69. 

49
 A. Peczenik, Juridikens metodproblem, 1974, s. 55ff; P-J. Ödman, 2007, s. 80. 

50
 Se bland annat; H. Hydén, Rättsregler. En introduktion till juridiken, 2001, s. 115; A. Peczenik, 

1974, s.74f. 
51

 M. Lipsky, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public service, 2010, s. 3. 
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behov och samtidigt anpassa sitt arbete efter lagar och riktlinjer.
52

 

Beslutsfattanden baseras oftast på liten kunskap om individen och tidspressen kan 

i många fall vara stor, vilket kan leda till en stor osäkerhet i de beslut som fattas. 

Individer och dess sociala situation är komplexa relationer som inte kan benas ut 

under kort tid eller på knapphändig information.
53

 Något som bidrar till denna 

osäkerhet är: (1) att gräsrotsbyråkrater endast arbetar med fragment av produkten. 

De får inte hela bilden av individen utan arbetar utifrån olika symtom och 

kapaciteter som individen besitter vilket kan leda till att de missar viktiga detaljer 

av problemet. (2) De kontrollerar inte utgången av sina val. Även om de menar att 

de kan lösa problem så ligger påföljdsfrågan på rättens bord. Socialtjänsten kan 

endast föreslå åtgärder, men inte kontrollera utfallet. Detta leder till att de 

utvecklar olika färdigheter för att kontrollera sin arbetssituation i förhållande till 

förväntningar och det som de faktiskt kan åstadkomma. (3) De kan inte 

kontrollera intaget av information. Individers omständigheter ser olika ut och de 

kan inte råda över dessa. Att en individ inte vill bli hjälpt och agerar motsträvigt 

är exempel på försvårande omständigheter och gör att arbetssituationen inte leder 

till effektiva interaktioner med klienterna. (4) De kan inte kontrollera 

arbetsbördan. Det går inte att förutsäga när arbetsbelastningen kommer att vara 

större eller mindre och det går inte att förutspå hur lång tid eller vilka krav som 

ställs på dem vid möten med olika klienter.
54

 Detta gör att de skapar rutiner för 

hur de bemöter och handskas med klienter, vilket sker på bekostnad av 

flexibiliteten och responsiviteten i dess bemötanden.
55

 Gräsrotsbyråkrater tror ofta 

att erfarenhet ger dem den rätta kunskapen att avgöra vad som är bäst i det 

enskilda fallet angående klienter.
56

 

                                                 

52
 Ibid, s. 4. 

53
 Ibid, s. 29. 

54
 Ibid, s. 77ff. 

55
 Ibid, s. 99. 

56
 Ibid, s. 115.  
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Inom det rättssociologiska paradigmet studeras samhället och rätten, samt hur 

dessa två influerar varandra. Begrepp som latenta och manifesta funktioner
57

 är 

inga nya sådana, dessa kommer ursprungligen från Robert Merton
58

  och har i 

denna uppsats använts för att förklara lagars åsyftade och icke-åsyftade 

verkningar. Det uttalade syftet med 2007 års påföljdsreform är att kortare 

frihetsberövanden och användningen av dagsböter skall minskas till förmån för de 

unga lagöverträdarna. Påföljden ungdomstjänst skall ersätta dessa och 

ungdomsvård skall beredas dem som har ett särskilt behov av sådan insats. Dessa 

är lagens åsyftade verkningar, även kallade manifesta funktioner. En stor del har 

dessa har uppfyllts sedan reformens ikraftträdande 2007. Manifesta funktioner kan 

beskrivas som rättens åsyftade verkningar, intentionerna med lagen och dess syfte. 

Dessa funktioner finns direkt angivna i lagen eller i dess förarbeten.
59

 Det finns 

två sidor av ett mynt och det är inte alltid som endast en funktion hos lagen gör 

sig påmind. Oförutspådda effekter som att färre unga idag döms till vård, och att 

tolkningarna ser olika ut är lagens latenta funktioner. Normer alstras och 

produceras inom olika system. För gräsrotsbyråkraten finns olika professionella 

normer som förenklar ett system som kan upplevas väldigt komplext. Lagars 

medvetet otydliga definitioner av begrepp skapar problem för de som skall utläsa 

lagens innebörd, samtidigt som detta är ett måste för att inte låsa 

rättsutvecklingen. Lagar ska vara allmängiltiga för att kunna appliceras på olika 

fall. 

  

                                                 

57
 Se bland annat; T. Mathiesen, Rätten i samhället: [en introduktion till rättssociologin], 2005, s. 

67; S. Vago, Law and society, 2009, s. 64. 
58

 Se bland annat; R, K. Merton, Social theory and social structure, Del I, kap. I, 1957.; 
 R, K. Merton, On theoretical sociology: Five essays, old and new. Including Part 1 of Social 
theory and social structure. Kap.III, 1967.  
59

 T. Mathiesen, 2005, s. 67. 
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4. UNDERSÖKNINGSMETODER      

I detta kapitel beskrivs genomförandet av dokumentanalys av domar. Jag 

utvecklar även att antal vinjetter mot bakgrund av dessa domar. Vinjetterna är en 

del av enkäten som skickats ut till respondenterna, innehållet i denna enkät 

beskrivs kort under detta kapitel, samt hur jag har gått till väga vid analysen av 

det empiriska materialet. Syftet med undersökningen är att belysa de normativa 

premisser som ligger till grund för socialtjänstens tolkningar av vad de anser 

vara ett SVB. 

 

4.1 FRÅN DOKUMENTANALYS TILL VINJETTER  

Innan jag startade skrivandet av uppsatsen stod det inte klart för mig vad det är 

domare och socialsekreterare lägger vikt på vid bedömningarna om det föreligger 

ett SVB eller ej. För att få mer kunskap om detta och för att sedan kunna utforma 

så verklighetstrogna vinjetter
60

 som möjligt gjordes en dokumentanalys av 30 

olika domar från TR. Dessa valdes ut efter den tilltalades ålder och samtliga 

domar är från 2011, vinjetterna har således sin grund i nyligen avkunnade domar 

från i år. Brott och påföljd påverkade inte vilka domar som valdes, detta framkom 

efter att urvalsprocessen skett.  

En fördel med dokumentanalyser är att aktörerna inte blir påverkade av min 

närvaro, då domarna redan är arkiverade och för mig tillgängliga för analys 

förekommer inga påverkanseffekter.
61

 Dokumentanalysen är det som har 

motsvarat den juridiska metoden. Den har bidragit till definitioner av begrepp och 

faktorer som ligger till grund för påföljdsval, även om inte några direkta eller 

distinkta faktorer verkade föranleda påföljden ungdomsvård. Den modell som 

utvecklats har använts vid genomgången av domarna och följande variabler har 

varit kriterier som eftersökts för att söka finna förhållanden som påverkar utfallet 

                                                 

60
 U. Jergeby, Att bedöma en social situation. Tillämpning av vinjettmetoden, 1999, s. 12. 

61
 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 489. 
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av påföljdsvalet: (1) unga lagöverträdare i åldrarna 15-17 år (tilltalade födda 

1994-1996), (2) både pojkar och flickor, (3) brott, (4) påföljder, (5) tidigare känd 

hos socialtjänsten, (6) dokumenterat missbruk (7) vårdbehov.
62

 Av de 30 domar 

som studerades var majoriteten av de tilltalade pojkar. Av de som dömdes till 

ungdomstjänst så hade ingen ett uttryckt vårdbehov. Genomgången av modellen 

visar att de tilltalade som fick påföljden ungdomsvård med vårdkontrakt (SoL), 

var brott som stöld, narkotikabrott, misshandel, olaga hot och brott mot knivlagen. 

Det finns alltså inget särskilt brott kopplat till ett SVB. Inte heller är det tydligt 

om tidigare kännedom om den unge eller ett dokumenterat missbruk påverkar 

utfallet, då hälften av de tilltalade som dömdes till vård var kända sedan tidigare 

och åtta av tolv hade inget känt missbruk. Faktorer från domar som föranledde 

ungdomstjänst har även tagits med i vinjetterna för att undersöka om en 

annorlunda bedömning skulle göras i denna studie. Misshandelsbrott och inget 

dokumenterat missbruk var det som var de vanligast förekommande faktorerna 

vid påföljden ungdomstjänst. Konstruktionen av vinjetterna har med modellen 

som utgångspunkt utformats i syfte att belysa vad ett SVB kan tänkas vara och om 

det är särskilda brott eller andra faktorer som påverkar socialsekreterarens val av 

insats.
63

 Vinjetterna belyser olika fall och olika problematik för att innefatta så 

många aspekter av ungdomars livssituationer som möjligt. Tanken med detta är att 

vinjetterna skall ligga nära det som händer i dagens samhälle, utan att avspegla 

något enskilt fall, samt att de skall återspegla det som framkommit vid 

genomgången av domarna. De faktorer som har använts i vinjetterna är: olika 

riskfaktorer,
64

 normbrytande beteenden,
65

 tidigare kännedom om den unge, 

bristande hemförhållanden, bristande skolgång och kriminellt beteende.  

Att använda normer som ett analytiskt verktyg har sina fördelar. Genom att väga 

                                                 

62
 Se bilaga 1. 

63
 Vinjetterna bygger på verkliga händelser, som kombinerats ihop till en. Namnen på klienterna i 

de konstruerade vinjetterna är fingerade och de kan inte kopplas till de verkliga personerna. Där 
av innefattar vinjetterna inga komplikationer gällande de ungas integritet. 
64

 Barn och unga som begår brott. Handbok för socialtjänsten, 2009, s. 167ff. 
65

 Ibid, s. 161ff. 
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in faktorer och bakomliggande motiv till mänskligt handlande ökar förståelsen för 

varför vi handlar på ett visst sätt.
66

 Vinjettekniken är en adekvat metod eftersom 

normer och värderingar kan mätas genom olika faser av en berättelse, de olika 

faserna förändrar berättelsens utgångspunkt och läsaren skall med den kunskap 

hon har om X avgöra vad som är den lämpligaste åtgärden i det enskilda fallet. Ju 

längre historien fortskrider desto mer specifik blir situationen. Genom att 

presentera vinjetter med systematisk variation av oberoende variabler kan utläsas 

vilka faktorer som socialsekreteraren lägger sin vikt vid för bedömningen av 

situationen.
67

 Fördelen med vinjettfrågor är att respondenternas svar är förankrade 

i konkreta situationer, dock kan den externa validiteten kan ifrågasättas då det kan 

vara svårt att uttala sig om det empiriska materialet motsvarar verkligheten och 

om respondenterna skulle ha agerat på samma sätt i en verklig situation.
68

 För att 

öka validiteten i vinjetten har Jergebys fyra grundkriterier hafts i åtanke: (1) Den 

skall vara lätt att följa och förstå, (2) Den skall vara logisk, (3) Den skall vara 

trovärdig, (4) Den skall inte vara så komplex att läsaren tappar tråden.
69

 Med de 

fyra grundkriterierna och modellen som utgångspunkt har tre vinjetter skapats. 

Vinjett 1, Fas 1: Sara är 15 år. Hon går första terminen på gymnasiet, men eftersom 

hon tidigare har haft svårt att motivera sig till att gå i skolan så studerar hon nu på IV-

programmet. Hon trivs på skolan men har en hög frånvaro och läraren har meddelat 

Saras mamma detta. Mamman talar då om att Sara förlorade sin pappa när hon gick på 

högstadiet och att detta kanske påverkar henne negativt då hon har svårt att 

koncentrera sig och är väldigt dramatisk och utagerande i sitt beteende.  

I denna fas förekommer ingen brottslig gärning, dock så bär Sara på en sorg som 

kan påverka hennes prestation i skolan, men också hennes utåtagerande och 

dramatiska beteende berörs. Bristande skolgång är en av de faktorer som 

omnämns i socialtjänstens handbok som en eventuellt bidragande faktor till 

                                                 

66
 H. Hydén, 2002, s. 34f. 

67
 U. Jergeby, 1999, s. 15. 

68
 J. Blomqvist, & L. Wallander, Åt var och en vad hon behöver? En vinjettstudie av socialarbetares 

bedömningar och val av insatser vid missbruksproblem, 2004, s. 22. 
69
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ogynnsam utveckling och normbrytande beteende i framtiden.
70

 

Fas 2: Saras mamma har uttryckt en oro till dig om att Sara umgås med ”fel sorts 

människor” och att de ”super” och ”röker på” på helgerna. Men Sara har inte ertappats 

med att vara full dock så erkänner hon att hon provat cannabis en gång för länge 

sedan. Sara talar även om för dig att hennes mamma brukar dricka på helgerna, men 

mamman blir inte ”packad” enligt Sara. 

Här får respondenten lite mer information som rör Saras hemmiljö och moderns 

alkoholvanor. Föräldrars alkoholvanor kan ha betydelse för den unges 

förhållningssätt till berusningsmedel, det är av vikt att sunda normer förmedlas av 

föräldrar.
71

 Det finns inget som tyder på att Sara har en umgängeskrets som är 

kriminell, utan detta är en oro som mamman uttrycker. Att Sara har provat 

cannabis är dock en indikator på en begynnande kriminalitet och om inte detta 

adresseras så kan Saras normbrytande beteende eskalera. 

Fas 3: Sara förekommer inte i belastningsregistret och har inget känt missbruk. Förra 

veckan hittade Saras mamma ett tiotal ögonskuggor och en handfull kajalpennor i 

hennes skolväska. När hon konfronterar Sara och frågar hur hon har fått tag på dessa 

blir Sara jättearg och springer ut genom dörren. Hon var borta hela dagen och hon dök 

inte upp på skolan. Det framkommer senare att Sara snattat dessa på HM.  

I denna del vävs faktorn in att Sara inte är känd sedan tidigare och inte har något 

pågående missbruk. Hon har dock blivit ertappad med att snatta, vilket tyder på att 

hennes vanor och normbrytande beteenden håller på att eskalera. Denna vinjett 

konstruerades för att undersöka om ett brott som inte är allt för grovt leder till att 

vård föreslås och hur den i så fall är utformad samt om vikt läggs vid mammans 

alkoholvanor. 

Vinjett 2, Fas 1: David är 16 år och sedan tidigare placerad på ett hem för vård och 

boende. Under den period som David bott på hemmet så har han anpassat sig bra till 

omgivningen, men han har svårt att ta direktiv och lyssnar inte alltid på personalen. 

Vid ett tillfälle skallade han en personal. En anmälan är gjord och detta har nu kommit 

till din kännedom. 

I den första fasen får respondenten information om att David är placerad och alltså 

känd sedan tidigare av socialtjänsten. Hans beteende är impulsrelaterat med inslag 
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av våld mot personalen på hemmet. Här ville jag undersöka ifall respondenterna 

tar fasta på att han är placerad sedan tidigare och om andra insatser eller en 

revidering av den nuvarande vårdplanen är att föredra. 

Fas 2: David är sedan tidigare anmäld för misshandel av en skolkamrat och det är inte 

första gången som han hotar att slå personalen på hemmet. Vid de återkopplande 

samtalen som personalen har med David är han likgiltig och inte villig att prata om det 

som har hänt. Han säger att han inte trivs på hemmet och att han längtar hem. 

Här framkommer det att David har haft problem tidigare med att kontrollera sin 

ilska och han har hotat personalen, men även blivit anmäld för misshandel 

tidigare. David har problem att kontrollera sina impulser, svårt att ta direktiv från 

vuxna och uppvisar en återkommande våldsproblematik. 

Fas 3: En vecka senare: Efter att David ätit middag går han ut i tv-rummet för att titta 

på tv. En annan kille sitter redan där och när David inte får titta på det program som 

han vill se blir han förbannad och utdelar ett knytnävsslag på killens kind och kallar 

honom för olika könsord. Personalen tar in David för samtal och han skrattar bara och 

säger att killen fick skylla sig själv som retade upp honom. Efter samtalet är David 

uppenbart upprörd och skriker till personalen att han ska fan döda den som säger åt 

honom vad han skall göra. 

Denna vinjett behandlar näst intill uteslutande våldsrelaterad problematik med 

oprovocerade handlingar, hot och låg impulskontroll. Dessa faktorer är några av 

de riskfaktorer som förekommer i socialstyrelsens handbok som beskriver ett 

normbrytande beteende.
72

 

Vinjett 3, Fas 1: Du får ett samtal från en orolig mor som ringer angående sin 17 åriga 

son. Hon misstänker att han röker cannabis med ”polare”.  Rick bor med sina föräldrar 

och sin yngre bror. Rick har alltid varit social och utåtriktad men nu sitter han mest på 

sitt rum. Han uppvisar, sedan en månad tillbaka ett beteende som mamman beskriver 

som likgiltigt. Senare samma dag får du ett samtal som gäller samma pojke, men 

denna gång är det klassföreståndaren som ringer. Hon tror att Rick har problem 

hemma då han har allt högre frånvaro och ett minskat intresse för skolan. 

Här framkommer det egentligen inga direkta fakta som talar för att Rick faktiskt 

”röker cannabis” utan det är antaganden och en oro från moders sida som uttrycks. 

Att skolan är orolig för den ökade frånvaron i skolan är inte heller någon tydlig 

indikator på att Rick har någon form av missbruk eller problem. 
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Fas 2: Några veckor senare får du in en rapport från polisen. Rick har stoppats när han 

och hans kompis körde runt i en bil, som visade sig vara stulen. Det var Ricks kompis 

som körde bilen. De båda har uppgett till polisen att den bara lånat bilen av en granne. 

Båda hade vid tillfället förtärt en avsevärd mängd alkohol. Ingen kom till skada när de 

körde bilen.  

I denna del framkommer det nu att Rick dricker alkohol och befinner sig i en 

stulen bil med en kompis som också är berusad. Här blir problematiken mer tydlig 

och det finns mer handfasta faktorer att ta i beaktande för respondenterna. Ingen 

kom till skada när bilen kördes men att de båda inte inser risker med sitt agerande 

är något som kan komma att medföra problem i framtiden. 

Fas 3: Några månader senare får du ännu en anmälan från polisen. Rick sitter på 

polisstationen. Han har tagits av en polisman sent igår kväll. Polisen fick ett larm om 

en pågående misshandel och när de kom fram till platsen såg de en yngling springa 

där ifrån. De hann ikapp honom och det visade sig vara Rick. Mannen som 

misshandlades hade försökt stoppa Rick som vandaliserade de en bil på gatan. 

Mannen slogs medvetslös och vårdas nu på sjukhus. Mannen är utom fara och 

kommer att repa sig inom en snar framtid. Rick erkänner misshandeln.  

Ricks beteende har försatt honom i problem, denna gång kom någon till skada av 

hans agerande. Vinjetten är tänkt att belysa en tydligare övergång från lösa 

antaganden om den berörda pojken till ett mer tydligt och eskalerande 

normbrytande beteende. Vinjetterna belyser olika former av problematik som 

respondenterna skall ta ställning till. Efter varje fas har ett antal frågor ställts 

bland annat om en insats är att föredra, vilken form av insats, och vad 

respondenterna tar fasta på när de gör dessa bedömningar.  

 

4.2 ENKÄT  

Vinjettstudien har kompletterats med en enkät som består av demografiska frågor 

det vill säga respondentens egna karaktäristika.
73

 Dessa följs av fakta- och 

åsiktsfrågor
74

 som berör det särskilda vårdbehovet och om de har fått information 
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om hur detta skall tolkas. Enkäten består till stor del av öppna frågor för att få så 

nyanserade svar som möjligt och för att respondenterna ska få möjlighet att 

uttrycka sig med egna ord och inte vara bundna till svarsalternativ.
75

 Vid 

konstruktionen av enkäten har jag haft frågornas ordningsföljd i åtanke, de bygger 

på varandra i en logisk ordning vilket gör det enklare för respondenten att besvara 

formuläret, inga långa formuleringar, negationer eller två frågor i en har använts.
76

 

Uppsatsens huvudsyfte och frågeställningar har operationaliserats
77

 till mätbara 

enheter och frågor som ”Vad är utmärkande för ett särskilt vårdbehov enligt Dig?” 

och ”Vilka ungdomar anser du är lämpliga för ungdomsvård?” har ställts med 

avsikt att belysa hur socialsekreterarna definierar vad ett SVB är enligt dem. 

Enkäters interna validitet är oftast låg, då det kan vara svårt att utröna 

orsakssamband.
78

 Med enkäter uppnås dock en hög standardisering och 

reliabilitet, precis som med vinjetterna.
79

 Kontakten med respondenterna har tagits 

via telefon och internet och på så sätt har jag blivit vidareslussad till lämpliga 

socialsekreterare som arbetar med unga lagöverträdare. Enkäten med de 

tillhörande vinjetterna har konstruerats med surveymesh
80

 och skickats ut till åtta 

respondenter, sex kvinnor och två män.  

 

4.3 INNEHÅLLSANALYS AV EMPIRISKT MATERIAL 

För att analysera det empiriska materialet har ett öppet förhållningssätt till 

materialet använts och data från enkätfrågorna har sorterats in i kategorier för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar och utifrån det har olika begrepp 
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urskilts (se figur 4.1). Dessa berör hur respondenterna tolkar ett SVB och vilka 

faktorer som kan föranleda till att de föreslår vård. Enkäten och vinjetterna har 

många öppna svarsalternativ vilket gör att materialet kar kodats in för hand och 

eftersom studien är av kvalitativ karaktär har inte materialet kvantifierats utan 

innehållet i texten är det som har eftersöks.  

Figur 4.1 Modell över genomförandet av analysen. Frågorna i enkäten har kategoriserats in under 
uppsatsen frågeställningar och ur svaren på enkätfrågorna har begrepp urskilts.     

 

         Uppsatsens syfte 

     Uppsatsens frågeställningar 

      Enkätfrågor 

        Begrepp 

 

Vinjetternas svar har analyserats med hjälp av den tidigare utvecklade modellen.
81

 

Genom öppenkodning
82

 har viktiga begrepp och dess egenskaper identifierats som 

belyser de teoretiska utgångspunkterna, men även begrepp som varit 

återkommande har urskilts. Meningar som reflekterar vad respondenterna anser 

indikera ett SVB samt hur de motiverar val av insatser har plockats ut ur texten 

och sedan har dessa analyserats för att söka finna underliggande normer som 

underbygger respondenternas val av insatser.  
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5. BEDÖMNINGAR AV UNGAS VÅRDBEHOV 

I detta kapitel varvas det empiriska materialet från vinjetterna och enkäten med 

analysen för att ge en mer överskådlig och lätthanterlig bild av vad som 

framkommit. Vidare presenteras socialtjänstens tolkningar av ungas vårdbehov 

och avslutningsvis så sammanfattas kapitlet för att ge en mer överskådlig bild av 

vad det är som utmärker unga lagöverträdares vårdbehov enligt de enskilda 

socialsekreterarnas bedömningar. 

 

5.1 SARAS VÅRDBEHOV  

Sara befinner sig i en situation där moderns alkoholvanor och faderns bortgång 

kan vara bidragande faktorer till Saras agerande. Samtal inom öppenvården var en 

återkommande insats som respondenterna föreslog efter första fasen och 

insatserna inriktas på motiverande samtal för att klara av skolan samt samtal om 

faderns bortgång. Dessa insatser grundades på en uttryckt oro från skola och 

förälder samt Saras utåtagerande beteende och låga motivation. Flertalet 

respondenter tror att denna låga motivation kan bero på faderns bortgång och att 

Sara inte har fått bearbeta sin sorg. Efter den andra fasen har fler faktorer 

tillkommit och de föreslagna insatserna har nu kommit att förändras, från att 

inriktas på Saras individuella behov till att även fokusera på de hemförhållanden 

som råder. Föräldrautvecklingsprogram och samtal med både Sara och modern 

om alkohol och droger är det som föreslås. Oro uttrycks angående mammans 

alkoholvanor och Saras umgängeskrets, oavsett om det föreligger ett missbruk 

eller ej så bör ett arbete kring Saras situation inledas enligt respondenterna. De 

insatser som är att föredra efter den avslutande fasen har visat sig variera, 

vägledning avseende alkohol och droger, kriminalitetsprogram, familjesamtal och 

samtal med ungdomspedagog. När all information om Sara framkommit är det 

fortfarande svårt att avgöra vad det är för insatser som skall sättas in. Tydligt är 

dock att någon form av insats bör sättas in. Det som respondenterna har tagit fasta 

på i sina bedömningar har framförallt varit att en risk och skyddsbedömning bör 
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göras beträffande familjen och Saras egna resurser och vilka riskfaktorer som kan 

tänkas föreligga. Förutom att många av insatserna fokuseras på att hindra ett 

långvarigt normbrytande beteende har även respondenterna uttrycket att mor och 

dotter bör hitta en fungerande kommunikation.  

Insatserna som föreslagits skiljer sig åt mot de som var aktuella i de domar som 

användes för skapandet av vinjetten. De domar som legat till grund för vinjetten 

föranledde påföljden böter. Skillnaden mellan att bedöma vinjetter och riktiga 

situationer kan skilja sig åt, vilket också bör tas i beaktande. Den indikator som 

varit mest framträdande som motivering till varför en insats föreslås har varit 

snatteri, vilket är det vanligaste brottet unga lagförs för.
83

 Det framgår även tydligt 

att bedömningarna görs utifrån den information som ges i de olika faserna, 

eftersom insatsernas innehåll förändrats i takt med att ytterligare information 

tillkommer. En tydlig flexibilitet i bedömningarna finns och insatserna kan 

anpassas efter den unges behov. Stor vikt har lagts på moderns omsorg och 

förmåga att vägleda Sara, moderns alkoholvanor kan vara en bidragande faktor till 

Saras agerande.  

 

5.2 DAVIDS VÅRDBEHOV 

David är sedan tidigare känd hos socialtjänsten och han har en bristande 

impulskontroll och våldsrelaterad problematik. Efter att respondenterna har tagit 

del av första fasen är de insatser som föreslås inriktade på Davids bristande 

impulskontroll och att detta på något sätt bör adresseras inom ramen för HVB-

hemmet, ingen ny insats har föreslagits. Det som framkommer av respondenternas 

svar är även att Davids vårdbehov bekräftas av hans agerande och att han är 

placerad sedan tidigare visar på att han är i behov av hjälp och stöd för att kunna 
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kontrollera sina impulser och sitt våldsamma agerande. I fas två inriktas de 

föreslagna insatserna fortfarande på Davids aggressionsproblem men här föreslås 

även en tätare kontakt med familjen för att David ska trivas bättre på hemmet och 

kanske även planera för hemresor. Efter den sista fasen är de föreslagna insatserna 

mer fokuserade på olika behandlingsprogram för David, så som ART,
84

 

RePulse,
85

 och FFT.
86

 Att arbeta med den låga impulskontrollen, hans 

aggressivitet och att hjälpa David till ett fungerande sätt att lösa konflikter på är 

det som har fokuserats på. 

 Respondenternas svar på denna vinjett har varit liktydiga, upprepat våld och att 

David är placerad sedan tidigare är starka indikatorer på att han har ett SVB och 

detta framkommer tydligt i de svar som har getts, dock så har hälften av 

respondenterna angett att tidigare placering inte bidrar till att socialtjänsten 

föreslår ungdomsvård i större utsträckning, men de flesta anser att tidigare 

erhållna insatser påverkar i hög grad. Frågan har dock varit om han skall erbjudas 

öppenvårdsinsatser eller om HVB-hemmet redan arbetar med att kontrollera hans 

bristande förmåga att kontrollera impulser och sin aggression.  

 

5.3 RICKS VÅRDBEHOV 

Den första fasen i vinjetten har ingen tydlig bild av hur Ricks situation ser ut, men 

allt eftersom mer information tillkommer om Rick så tydliggörs den eskalerande 

bilden av Ricks normbrytande beteende. Denna vinjett är den som har fått 

respondenternas val av insatser att gå isär. I fas ett så föreslås samtal med Rick för 
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att motivera till att sköta skolan men även drogprogram och familjesamtal har 

föreslagits som lämpliga insatser i detta fall. En respondent har uttryckts sig om 

att det faktiskt inte behöver handla om ett missbruk i detta fall utan att det kan 

vara en vanlig depression eller tillfällig svacka som Rick upplever, dock så bör 

även detta utredas närmare. Det som ligger till grund för de föreslagna insatserna 

är mammans och skolans uttryckta oro över Rick samt att hans beteende har 

förändrats från att vara extrovert till att numera vara introvert, vilket kan tyda på 

ett missbruk. Insatserna förändras efter den andra fasen då Ricks agerande har 

försatt honom själv och andra i fara genom att färdas i den stulna bilen påverkad 

av alkohol. Att situationen är mycket oroande och riskfylld är det som 

respondenterna har tagit fasta på och insatser som fokuserar på kriminella 

tankemönster, alkohol och droger har föreslagits i Ricks fall. Efter den tredje 

fasen skiljer sig respondenternas bedömningar åt, här föreslås att Rick skall 

erbjudas en mer omfattande behandling än den som ges inom ramarna för 

öppenvården, placering utanför det egna hemmet har varit ett förslag hos några 

respondenter, andra fokuserar mer på hur familjesituationen ser ut eftersom den 

unges beteende oftast beror på föräldrarna, deltagande i ART och RePulse föreslås 

även de som insatser.  

Trots en tydlig bild av ett normbrytande beteende och brottsliga gärningar så 

skiljer sig insatserna åt, vilket tyder på att det inte finns någon mall för hur och 

när vissa insatser skall föreslås. Detta förklaras genom att de individuella 

tolkningarna av Ricks behov ser olika ut trots att samma information till 

respondenterna har getts. Den föreslagna placeringen av Rick kan tyda på att 

andra insatser inte är tillräckligt ingripande i förhållande till de brott som begåtts 

samt att problematiken ses som allvarlig. Motiveringarna till den föreslagna 

placeringen har varit att han uppvisar en eskalerande problematik som måste 

brytas. Det framgår tydligt att respondenterna lägger stor vikt på att föräldrarna 

skall medverka och involveras i Ricks förändringsprocess.  
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5.4 SAMMANFATTNING AV VINJETTSTUDIEN 

Av de respondenter som medverkat i studien har samtliga föreslagit vård till Sara, 

David och Rick, men innehållet och utformningen har skiljt sig åt. Många olika 

faktorer innefattas i bedömningarna och socialsekreterarna motiverar och 

kommunicerar sina val på ett tydligt sätt. Genom att inkludera så många olika 

faktorer som möjligt kan de motivera sina val, men till följd av detta har fler 

rekvisit kommit att inkluderas under begreppet SVB och det blir vårt att se en 

tydlig bild av hur en situation eller ett beteende skall vara för att ungdomsvård 

skall föreslås. Den extensiva lagtolkningen visar att det är svårt att avgöra vilken 

insats som skall sättas in och stor vikt läggs på normbrytande beteende och 

uttryckt oro från familj och skola. Lagar som tolkas extensivt och innefattar fler 

rekvisit än vad som från början var tänkt kan få latenta funktioner till följd.
87

 

Någon som inte är i behov av vård men ändå får det tar nog ingen skada, men de 

som är i behov av vård men inte får det på grund av lagens otydlighet kan medföra 

problem då normbrytande beteenden kan eskalera och leda till fortsatt brottslighet. 

Detta är något som kriminalpolitiken vill adressera. Att arbeta som 

gräsrotsbyråkrat, med en fot i rätten och en fot i samhället gör att det är svårt att 

fatta beslut som är rättssäkra i varje enskilt fall, någon form av kategorisering av 

klienter måste göras då tiden är en bristvara och kommunikationen mellan 

socialsekreteraren och den unge kan försvåra informationsinhämtningen.
88

 Att 

arbeta med fragment av produkten försvårar beslut som fattas då 

informationshämtningen är en interaktion mellan socialtjänsten, den unge och 

dess familj, det har även uttryckts att det var för lite information som framkom i 

vinjetterna och att det på grund av detta varit svårt att göra bedömningar.
89

 Det 

visade det sig att risk för normbrytande beteenden väger tungt i val av insatser 

vilket tydliggörs i de svar som lämnats av respondenterna, men vad som leder till 
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ett normbrytande beteende är väldigt olika, familjesituationen och uppfostran har 

visat sig vara två faktorer som socialtjänsten lägger stor vikt vid. Normbrytande 

beteende kan genereras inom ramarna för familjen och bristande kommunikation 

och relationssvårigheter mellan vårdnadshavare och ungdom verkar bidraga till att 

socialtjänsten vill ingripa för att förebygga begynnande eller fortsatt kriminalitet. 

Människor är komplexa och tolkningar av vad som är ett SVB är inte enhetligt, 

utan formas av individuella erfarenheter om vad som verkar fungera.
90

 Det är 

myndighetspersoner som fattar beslut och dessa berör unga lagöverträdare vilket 

leder till mycket svåra situationer och olika insatser kan vara lämpliga på olika 

sorters fall av problematik. Eftersom dessa insatser kan anpassas efter den 

enskildas behov kan socialsekreterarna alltid argumentera och motivera till varför 

just den valda insatsen är att föredra. 

 

5.5 ETT SÄRSKILT VÅRDBEHOV 

I enkäten tillfrågades respondenterna vad det är som utmärker ett SVB enligt dem 

själva och det som framkommit av svaren har varit att olika faktorer kan ge 

anledning till att vård föreslås. Definitionerna av ett SVB har inte varit identiska 

och flertalet faktorer han angivits som bidragande. Alla svar har haft en tydlig 

ideologisk vårdtanke och den unges behov av hjälp har varit central i svaren. 

Omfattande socialproblematik är det mest frekvent återkommande svaret, följt av 

upprepad kriminalitet och riskbeteenden. Yttre faktorer, således inte den unges 

eget beteende, som kan leda till att en utredning påbörjas, är en uttryckt oro från 

den unges omgivning, då främst från skola och familj. Respondenterna uttrycker 

att bedömningar inte kan göras enbart på den unges handlingar utan hela att man 

måste se till den unges hela situation samt föräldrarnas förmåga att vägleda och 

fostra måste också vägas in i bedömningen.  
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Tolkningarna av vilka unga som är lämpliga för vård, är enligt respondenterna, de 

som har långvarig och omfattande problematik, såsom missbruksproblem, låg 

impulskontroll och de som är brottsaktiva. Socialsekreterarna arbetar med en stor 

osäkerhet när det kommer till den unges förändringsprocess, människor och 

situationer är komplexa och tiden för beslutsfattanden är ofta knapp.
91

 När endast 

fragment av den unges liv och situation framkommer måste klienterna 

kategoriseras in i grupper för att effektivisera arbetet och detta görs ofta utifrån 

olika attribut, i detta fall de handlingar och beteenden som kännetecknar den unga, 

snarare än efter personligheten.
92

 Detta medför att den unge kategoriseras in efter 

socialt konstruerade begrepp snarare än efter sin förmåga och personlighet. 

Kategorisering utefter faktorer som socialt nedbrytbart beteende, missbruk, risk- 

och skyddsfaktorer underlättar och möjliggör för socialsekreterarna att snabbt 

kunna se vilka insatser som kan tänkas vara lämpliga. Den kunskap som 

socialsekreterarna fått beträffande det SVB har inhämtats från antingen 

samordnaren eller socialtjänstens handbok, vilket både talar för och emot Åströms 

resultat.
93

 Det som framkommit i hans avhandling är inte helt aktuellt i 

förhållande till de källor som socialsekreterarna i dagsläget använder sig av, de 

professionella normerna har kommit att förändrats över tid, men det är fortfarande 

så att kollegor och chefer rådfrågas i stor utsträckning för att de gemensamt skall 

kunna fatta så regelrätta beslut som möjligt beträffande den unge.  

Endast en liten del av respondenterna har fått informationen om det SVB genom 

lagens förarbeten, vilket tyder på att informationssökningen skiljer sig åt från 

juristernas.
94

 Den informationskälla som angetts i störst utsträckning är 

Socialstyrelsens handbok. Den blir således normalstrande för socialsekreterarna 

när det gäller att definiera ungas attribut och beteenden, handboken reducerar den 
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problematik som de annars kan ställas inför.
95

 Handboken inriktar sig mer på vad 

jag skulle vilja benämna som individfaktorer än frågor som berör upprepad 

brottslighet, vilket har varit förarbetenas indikator. Här blir det möjligt att urskilja 

en tydlig skiljelinje mellan gräsrotsbyråkrater och jurister. Medan juristerna 

främst använder sig av de traditionella rättskällorna använder sig 

gräsrotsbyråkraterna huvudsakligen av handböcker. Såsom jag ser det leder 

användandet av den nu aktuella handboken till att normer om vad som är ett 

särskilt vårdbehov ”konstrueras”, vilket i sin tur leder till rationaliseringar av 

socialsekreterarnas profession. Förhållanden som å ena sidan underlättar och å 

den andra sidan försvårar bedömningarna av ärendena. Något som jag utvecklar i 

det följande.  

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv där proportionalitet och förutsägbarhetsprinciper 

skall vara framträdande, kompliceras bedömningarna genom handboken. 

Eftersom många faktorer kan ses som normbrytande och vara orsaker till 

kriminellt agerande. Socialsekreterare tolkar dessa faktorer olika och den 

individuella erfarenheten och kunskapen om vad som fungerar i varje enskilt fall 

varierar beroende på vem det är som fattar besluten. För att snabbt knyta an till 

Brås utvärdering av 2007 års påföljdsreform
96

 så visar även denna studie att 

tolkningar av vad ett SVB är skiljer sig åt även om socialsekreterarna arbetar 

inom samma enhet och län. Den unges omfattande behov har varit tydligt 

framträdande i respondenternas svar, i detta inkluderas den unges hemmiljö och 

missbruk men lika många har talat om den unges behov i termer av risker för att 

utvecklas ogynnsamt. Inget av dessa svar är mindre korrekt än de andra, men det 

medför att förutsägbarheten i påföljden brister när tolkningar är olika.  Påföljdens 

proportionalitet i förhållande till brottet verkar inte väga lika tungt vid val av 

påföljd som den unges behov. Frågan om lagens definition stämmer överens med 

vad de anser vara en definition på ett SVB ställdes i samband med enkäten och 
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respondenterna var osäkra på lagens definition av det SVB, endast en angav att 

lagens definition och hennes egen är den samma. Förutom detta så var det 

otydliga svar och flertalet respondenter anser att sociala vårdbehov inte är att 

betrakta som ett vårdbehov enligt lagens mening. Socialsekreterare tillämpar 

rättsliga normer på konkreta situationer vilket medför att det inte går att bortse 

från de sociala omständigheterna, den unges hela situation tas i beaktande och inte 

bara omständigheter som har med det begångna brottet att göra. Om den unge inte 

är lämplig att genomföra påföljden ungdomstjänst föreligger det ett SVB enligt 

några respondenter, vilket gör att det SVB är beroende av bedömningen om 

ungdomstjänst är en bättre lämpad påföljd. Såsom jag ser det finns det ingen 

entydig bild av vad som skulle kunna vara den bästa påföljden för unga 

lagöverträdare. Svaren på den frågan har varit allt från ”Det beror på den unges 

behov”, ”både ungdomstjänst och ungdomsvård”, ”påverkansprogram”, till 

”kombinerad ungdomstjänst med påverkansprogram”. Att unga ska behöva betala 

böter är något flera respondenter ställer sig kritiska till. Så länge man undviker 

detta fungerar påföljdssystemet bra enligt dem. 

 

5.6 VAD ÄR SVÅRAST MED ARBETET KRING UNGA 

LAGÖVERTRÄDARE? 

Den problematik som socialsekreterarna upplever i och med sin yrkesroll är 

svårigheterna att tillämpa aktuell forskning inom området, sammantaget med 

avsaknad av information om den unge och bristen på tid. Detta är liktydigt med 

två av Lipskys fyra problem, nämligen att gräsrotsbyråkrater arbetar med 

fragment av produkten och de kan inte kontrollera arbetsbördan.
97

 Bedömningarna 

försvåras ytterligare om den unge inte är känd sedan tidigare, då 
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socialsekreteraren måste skapa sig en bild av en helt okänd person och vinna den 

unges förtroende för att kunna få så mycket relevant information som möjligt för 

att fatta korrekta beslut. 

Det som belyser den tydliga problematiken socialsekreterarna kan uppleva när det 

gäller informationsinhämtandet kring den unges situation är att socialsekreterare 

är myndighetspersoner som den unge inte alltid vill samarbeta med. Detta kan 

bidraga till att viktig information som den unge besitter, inte alltid kommer till 

socialsekreterarens kännedom. Det är svårt att veta vad som kännetecknar ett 

SVB, men det blir ännu svårare att göra korrekta bedömningar när information om 

den unge är knapphändig.  

”Att komma till ungdomen i fråga är problematiskt. Jag är ju ändå en 

myndighetsperson, och är ungdomen ifråga i ett utanförskap och inte tidigare aktuell 

inom socialtjänsten är det svårt att etablera kontakt och därmed uteblir kunskapen 

om den unges behov”.  

Om den unge är aktuell hos socialtjänsten sedan tidigare är det enklare att etablera 

en kontakt eftersom det är möjligt att ta del av mer information. Detta, är något 

som jag menar, visar att tidigare kännedom om den unge har stor betydelse när det 

gäller val av insatser. Det kanske inte leder till att de får vård i större utsträckning, 

men socialsekreteraren kan inhämta mer information och på så vis grunda sina 

bedömningar på mer omfattande uppgifter, än om den unge inte är känd sedan 

tidigare. Ett problem är ”Att få kriminellt belastade ungdomar samtycka till den 

vård vi anser de har behov av”, detta berör inte vårdbehovet i sig utan det är 

frivilligheten i SoL som bidrar till att den unge kan neka till vården som föreslås. 

Att inte kunna kontrollera den unges vilja att deltaga och samtycka till vård har 

visat sig vara problematiskt för socialsekreterarna.
98

 

De professionella normerna inom socialtjänsten är starkt etablerade och en 

medvetenhet beträffande den problematiska yrkesrollen finns, men ändå så anser 

de flesta att de har relevant kunskap om unga och att erfarenheten inom yrket 
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bidrar till att korrekta bedömningar görs.
99

 Att erfarenhet ses som en form av 

validitet i de bedömningar som görs blir tydligt och detta skapar en form av 

säkerhet gent emot den osäkerhet som råder beträffande den unges 

förändringsprocess. För att förenkla sin arbetssituation har de föreslagit att en 

guide eller ett verktyg som vägledning för att schematisera och utvärdera vad ett 

SVB är hade varit önskvärt, samtidigt som mer tid och tydligare riktlinjer skulle 

hjälpa till vid informationsinhämtandet. 

 

5.7 BEHOVET ELLER BROTTET I CENTRUM 

Vid bedömningar utförda av socialsekreterare har det visat sig att den unges 

sociala omgivning, beteende och kontroll av impulser till stor del föranleder att 

vårdande insatser föreslås. Att påföljden ska stå i proportion till brottet är 

naturligt, men relationen mellan gräsrotsbyråkraten och den unge skapar problem. 

Då gräsrotsbyråkraten i sin yrkesroll förhåller sig till professionella normer i stor 

utsträckning, hamnar de straffrättsliga principerna i skymundan. Om påföljder ska 

vara förutsägbara och proportionerliga i förhållande till brottet, bör inte andra 

faktorer än just brottet påverka val av påföljder. En respondent uttrycker sig så 

här: ”Jag har ingen tanke om att reflekterande samtal, självkännedom, 

vuxenkontakt, kunskap om droger, tobak alkohol, förbättrad impulskontroll är till 

skada för någon”. Vilket enligt mig tyder på att det inte är brottet som väger 

tyngst utan alla kan vara lämpliga för vård, att socialsekreterarna arbetar utifrån 

vårdbehovsprinciper blir tydligt i de svar som lämnats. 

Genom undersökningen har den unges behov varit framträdande och 

respondenterna anser att den unges behov är det som ligger till grund för de olika 

insatserna. Sällan har brottet varit motivering till den föreslagna insatsen, även om 
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det har förekommit. Att behandlingstanken väger tyngre än straffrättsliga 

principer så som proportionalitet och förutsägbarhet vid bedömningar har 

tydliggjorts i undersökningen. Det förefaller vara en motsättning mellan att straffa 

och att vårda vilket kan bero på att socialtjänsten inte är en straffande instans i 

stor bemärkelse utan deras huvudsakliga uppgift är att bistå kommunens invånare 

med stöd och hjälp utefter klienternas behov och inom ramarna för verksamheten. 

De beslut som fattas beträffande unga lagöverträdares lämplighet ett genomföra 

olika påföljder är inriktade på de individuella förutsättningarna och den unges 

behov snarare än att påföljden skall stå i proportion till brottet. För att bryta 

kriminella mönster och normbrytande beteenden måste insatserna vara 

funktionellt anpassade till vad individen faktiskt behöver. Påföljden måste inte 

bara vara proportionell till brottet, utan måste även motsvara den unges faktiska 

problematik och hjälpbehov.  

 

5.8 SAMMANFATTNING  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är problematiskt att göra en bedömning av 

vad som är att förstå som ett särskilt vårdbehov. Olika faktorer vägs in i 

bedömningen för föreslagen insats så som tidigare kännedom om den unge, men 

även tidigare erhållen insats spelar in. Att ett särskilt brott kan leda till att insatser 

är givet, men det är inte alltid lätt att förutspå vilka brott som leder till vilka 

insatser, i stället är det så att insatserna motiveras till att passa olika typer av brott. 

Det betyder alltså att vilka brott som helst faktiskt kan leda till att vård föreslås. 

Faktum kvarstår att färre unga döms till vård, kanske är det så att grunden för 

detta inte är att finna i de enskilda socialsekreterarnas bedömningar, utan att 

skälen till detta snarare grundar sig på rättens bedömningar av de inkomna 

yttrandena. Fler rekvisit har kommit att inkluderas i lagtolkningen vilket borde ge 

anledning till att ungdomsvård går att applicera på fler fall, men trots detta är det 

färre som döms till ungdomsvård efter reformens införande. Det finns olika 
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omständigheter som kan vara anledningen till detta, det kan vara så att 

socialsekreteraren inte lyckas kommunicera och motivera vilken insats som är 

lämpligast för den unge att genomföra i yttrandet till åklagaren, och att insatsen 

inte är omfattande nog i förhållande till det begångna brottet.  

Hur respondenterna tolkar det SVB har visat sig variera, men alla svar har haft en 

tydlig ideologisk vårdtanke och den unges behov av hjälp har varit central i 

svaren, oavsett vilken problematik som ligger till grund för brottet. I och med 

reformen skulle proportionalitet och förutsägbarhet skulle få ett tydligare 

genomslag men detta tycks inte vara tydligt i dagsläget när utredningar av unga 

görs. Att alla beslut ska gynna den unge är något som socialsekreterarna strävar 

efter snarare än att straffrättsliga principer ska få genomslag enligt mig. 

Gräsrotsbyråkrater arbetar formellt sett inom det rättssociologiska paradigmet 

med en fot i samhället och en fot i rätten, de skall fatta juridiska beslut och 

samtidigt vara en vårdande instans, vilket har visat sig vara en svår situation, inte 

minst om lagars otydlighet försvårar bedömningarna. Handboken fungerar som 

vägledande vid beslutsfattanden och de normer som alstras inom professionen 

vidhålls och skapar en form av skydd och en känsla av att var självbestämmande 

gentemot de byråkratiska krav som ställs genom riktlinjer och lagar. Samtidigt 

tillförsäkrar handboken socialsekreterarna att de beslut som fattas är de rätta i 

förhållande till de direktiv som finns, samt att de insatser som sätts in fokuseras på 

de faktorer som är möjliga att förändra och den unges utveckling. 

De individuella bedömningarna som socialsekreterarna gör skulle kunna beskrivas 

som individuella normer, grundade på kognitiva schematiseringar, vilka i sin tur 

kan härledas till tidigare erfarenheter vilket gör att en situation som fungerat 

tidigare ofta bedöms som fungerande. När begreppet ett SVB är öppet för 

tolkningar blir socialsekreterarens tidigare erfarenhet och kunskap vägledande i 

bedömningarna. Att det inte råder en intersubjektiv uppfattning om vad som 

utmärker ett SVB beror på just detta, individuella erfarenheter och kunskaper. 
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Ett omedvetet och vanemässigt handlande kan förekomma för att underlätta 

arbetet men det behöver inte betyda att det för den skull är negativt, utan det 

förenklar bedömningar i vardagen, precis som normer gör.  
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6. DISKUSSION         

 

Syftet med denna uppsats har inte varit att värdera de bedömningar som 

socialtjänsten gör utan snarare utröna vilken problematik de själva upplever kring 

dessa, samt att bidraga till kunskapen om hur professionella normer påverkar 

bedömningen av vad ett SVB innebär. Det har visat sig att handböckerna för 

socialtjänsten spelar en avgörande roll för hur normer alstras och vidhålls inom 

professionen, även om individuell kunskap och erfarenhet också har visat sig 

spela in. 

Vad det är som krävs för att minska tolkningsutrymmet och för att generera mer 

enhetliga bedömningar av detta behov är svårt att säga? Om lagar var mer 

preciserade eller mer konkreta skulle problem uppstå då det inte går att tillämpa 

dem på alla tänkbara situationer i praktiken. Kanske är det så att SVB är för 

otydligt definierat i lag och förarbeten, varpå socialsekreterarna själva måste finna 

lämpliga rekvisit för att underbygga bedömningarna. Följden av detta blir att olika 

tolkningar görs, i detta fall av samma situationer (vinjetterna) och påföljderna blir 

inte normativa och enhetliga. Kunskap och erfarenhet blir vägledande vid dessa 

bedömningar eftersom lagens förarbeten inte anvisar om vad som är att betrakta 

som ett SVB. När tolkningarna som görs är väldigt olika brister förutsägbarheten i 

påföljden. Detta är ett problem, speciellt när det gäller unga, då tydlighet är en 

viktig faktor för att den unge skall förstå att påföljden faktiskt är menad som ett 

straff för den handlingen som enligt lagtext är straffbar. Att framtida bedömningar 

ska vara enhetliga och att skapa en normativ bild ett SVB är viktigt. Men 

situationer är komplexa och individuella behov ser olika ut, alla individer har 

olika förutsättningar för att lyckas bryta kriminella och normbrytande beteenden. 

Alltså, lagar kan inte vara för preciserade då det skulle vara svåra att tillämpa, 

individens behov måste tas i beaktande och oavsett situation eller brottslig gärning 

bör vård inte vara något som kommer i fråga endast om påföljden ungdomstjänst 
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inte ses som tillräckligt ingripande. Slutligen bör socialtjänstens roll i samhället 

tydliggöras för att hitta en balans mellan individens behov, samhällets reaktion på 

brott och proportionerliga påföljder för att säkerställa att de som är i behov av 

vård får det. Efter genomförandet av studien har aspekter som den unges familjära 

situation visats sig vara viktig vid bedömningarna och vinjetterna kunde ha varit 

mer informativa gällande just detta. Att göra bedömningar med fiktiva berättelser 

som underlag är svårt, vilket även har uttrycks av respondenterna.  

 

6.1 FRAMTIDA FORSKNING 

Uppsatsen ämnar främst till att fungera som underlag för fortsatt forskning och 

diskussioner angående socialtjänstens bedömningar och fastställande av unga 

lagöverträdares SVB, samt den problematik som de ställs inför vid sådana 

beslutsfattanden. Genom att bredda urvalet till att omfatta fler kommuner eller 

andra delar av Sverige kan tillförlitligare slutsatser dras. Vid uppstartandet av 

uppsatsen var tanken att de tolkningar som socialsekreterare gör i och med sin 

yrkesroll skulle jämföras med de tolkningar som domare på TR gör, det vill säga 

en komparativ studie. Att ställa vårdbehovsperspektivet mot de straffrättsliga 

principer som rätten arbetar utifrån och utröna om det finns skillnader i hur det 

SVB tolkas beroende på vilken instans som tillfrågas skulle vara mycket 

intressant. Men att tiden inte räckte till medförde att valet gjordes att enbart 

fokusera på socialsekreterarnas tolkningar. Det är trots allt de som gör 

utredningarna och ställs inför problematiken med att tolka och utröna vilka som är 

i behov av vård. Ett ytterligare förslag är att göra en mer kvantitativ ansats med 

vinjetter med regressionsanalyser för att undersöka korrelationer i materialet. 

Något som inte har gjorts i denna studie.  
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http://www.sls.se/Etik/Etiska-koder/Den-Hippokratiska-Eden/
http://www.surveymesh.se/
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BILAGOR 

BILAGA 1. MODELL ÖVER GENOMGÅNGNA DOMAR 

Brottmål Kön 

M/K 

Född 

19- 

Brott Tidigare 

känd 

Dokument 

erat 

missbruk 

Vård- 

behov 

Påföljd SoL 

(kontrakt) 

eller LVU 

(vårdplan)* 

122-11 M 95 Misshandel Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

251-11 M 94 Grov misshandel Ja Nej Ja Ungdomsvård Kontrakt 

390-11 M 95 Misshandel, 

Olaga tvång 

Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

447-11 K 95 Snatteri, 

Narkotikabrott 

Nej Ja Nej Böter - 

457-11 M 94 Misshandel, 

Hemfridsbrott 

Nej Nej Ja Ungdomsvård/ 

tjänst** 

Kontrakt 

480-11 M 95 Misshandel, 

Ofredande 

ja Nej Framkom- 

mer ej 

Ungdomstjänst - 

506-11 M 95 Ofredande Nej Nej Nej Böter - 

533-11 M 95 Misshandel Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

573-11 M 94 Skadegörelse, 

Olaga hot 

Ja Nej Ja Böter - 

751-11 M 94 Misshandel, 

Olaga hot 

Framkom-

mer ej 

Nej Nej Ungdomstjänst - 

760-11 K 95 Narkotikabrott Framkom-

mer ej 

Ja Ja Ungdomsvård vårdplan 

812-11 M 94 Misshandel, 

Stöld 

Framkom-

mer ej 

Nej Ja Ungdomsvård Vårdplan 

919-11 K 94 Stöld Ja Nej Ja Ungdomsvård Kontrakt 

962-11 M 95 Stöld Nej Nej Ja Ungdomsvård kontrakt 

1019-11 M 94 Brott mot 

vapenlag 

Framkom-

mer ej 

Nej Nej Böter - 

1211-11 K 94 Narkotikabrott Frakom- 

mer ej 

Ja Ja Ungdomsvård Kontrakt 

1376-11 K 95 Stöld, 

snatteri 

Nej Nej Nej Böter - 

1425-11 M 95 Olovlig körning Nej Nej Nej Böter - 

1428-11 M 94 Stöld Nej Nej Ja Ungdomsvård Kontrakt 

1429-11 M 94 Grov stöld, 

Narkotikabrott 

Ja Ja Ja Ungdomsvård Kontrakt 
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1435-11 K 95 Narkotikabrott Ja Ja Ja Ungdomsvård kontrakt 

1683-11 K 95 Stöld, snatteri Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

1773-11 M 94 Brott mot 

knivlag, 

narkotikabrott 

Ja Ja Nej Ungdomstjänst - 

2145-11 M 96 Brott mot 

knivlag 

Nej Nej Ja Ungdomsvård kontrakt 

3019-11 M 95 Grov stöld Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

3159-11 M 95 Narkotikabrott Nej Ja Nej Böter - 

3371-11 K 95 Hemfridsbrott Nej Nej Nej Böter - 

3566-11 M 96 Olaga hot Framkom-

mer ej 

Nej Ja Ungdomsvård Kontrakt 

3646-11 M 96 Misshandel, 

olaga hot 

Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

4049-11 K 96 Snatteri Nej Nej Nej Ungdomstjänst - 

 

Summa:  

Brottmål 30st. 

Kön Män:21                    Kvinnor:9 

Födda 1994: 11st,              1995: 15st,              1996: 4st. 

Brott Stöld/snatteri:12st, Misshandel:9st, Narkotikabrott:7st, Olaga hot/tvång:5st,  

Brott mot knivlag/vapenlag:3st, Hemfridsbrott:2st, Ofredande:2st,  

Skadegörelse:1st, Olovlig körning:1st. 

Tidigare känd av socialtjänsten Ja: 7                         Nej:17                     Framkommer ej: 6  

Dokumenterat missbruk Ja:7                          Nej.23 

Vårdbehov enligt socialtjänsten Ja: 13                       Nej:16                     Framkommer ej: 1 

Val av påföljd Ungdomsvård: 12**                                Ungdomstjänst: 12**              Böter:7 

SoL eller LVU Kontrat:9                 Vårdplan:2 

 *Ungdomstjänst faller under SoL men jag har valt att inte föra in detta i matrisen då det är vårdbehovet som är det 

centrala i uppsatsen 

**en ung förekommer två gånger i och med valet av kombinerad påföljd (ungdomsvård och ungdomstjänst). 
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BILAGA 2. ENKÄT 

Frågor som ställdes i samband med enkäten. 

Vad är utmärkande för ett särskilt vårdbehov enligt Dig?  

Enligt Din bedömning, vad utmärker ett särskilt vårdbehov enligt lagens krav?  

Har Du fått information om hur det särskilda vårdbehovet skall tolkas? 

Om Du har fått sådan information, av vem eller hur har Du fått den? 

I vilken grad bidrar tidigare kännedom om ungdomen till att socialtjänsten 

föreslår påföljden ungdomsvård, enligt Din bedömning:  

(1= i mycket låg grad, 5= i mycket hög grad) 

I vilken grad bidrar tidigare erhållen insats till att socialtjänsten föreslår påföljden 

ungdomsvård, enligt Din bedömning:  

I vilken grad bidrar tidigare placering till att socialtjänsten föreslår påföljden 

ungdomsvård, enligt Din bedömning:  

I vilken grad bidrar en sedan tidigare pågående insats till att socialtjänsten 

föreslår påföljden ungdomsvård, enligt Din bedömning:  

I vilken grad bidrar känt, eller ett misstänkt missbruk av narkotika till att 

socialtjänsten föreslår påföljden ungdomsvård, enligt Din bedömning:  

I vilken grad bidrar en psykiatrisk diagnos till att socialtjänsten föreslår påföljden 

ungdomsvård, enligt Din bedömning:  

Vad anser Du svårast när Du gör bedömningar gällande ungas vårdbehov?  

Om du kunde, vad skulle Du vilja förändra för att förenkla ditt arbete kring dessa 

bedömningar?  

Hjälper Dina yrkesverksamma år Dig att göra mer korrekta bedömningar gällande 

den unges vårdbehov, i så fall på vilket sätt?  

Vilken kunskap anser Du att Du har gällande unga lagöverträdare?  

Vad anser du är svårast med ditt arbete när det gäller unga lagöverträdare?  

Vilken straffrättslig påföljd anser du är bäst lämpad för unga lagöverträdare (15-

17 år)?  
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Vilka ungdomar anser du är lämpliga för ungdomsvård?  

När Du skriver yttranden till domstolen, tror Du att Ditt yttrande har ett stort 

inflytande när rätten tar ställning till påföljdsvalet för den unge?  

Om domare inte dömer i enlighet med ditt yttrande, vad tror du att det beror på i 

så fall?  

Har du några kommentarer generellt sett kring påföljdssystemet för 15-17 åringar? 
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BILAGA 3. SÖKMETODER  

Vid sökandet av artiklar och litteratur har uteslutande EbscoHost, LOVISA och 

Libris använts, nyckelord vid sökningarna har varit unga lagöverträdare, juvenile, 

juvenile offender, socialtjänsten, social worker, street-level bureaucracy, 

interpretation och tolkningar. 

Propositioner, SOU, rapporter från Brå och tidningsartiklar som har använts i 

uppsatsen är av pdf-format och har inhämtats från internet mellan 2011-11-08 och 

2011-12-28. 

 

 


