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Abstract 

I denna studie undersöks diskursiva förändringar i statens offentliga utredningar 

(SOU:er) rörande ungdomsbrottslighet i relation till utvecklandet av påföljdssystemet 

för unga som lagförts samt det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. Detta för 

att närma oss en förståelse för hur ungdomsbrottslighet som socialt problem 

konstruerats. Resultaten analyserades med diskursteori och stämplingsteori. Studien 

avgränsades till tidsperioden 1935–2018 och undersöker således SOU:er publicerade i 

denna tid. Vi fann tre tidsperioder präglade av olika kriminologiska värderingar, i 

kronologisk ordning; behandlingsoptimism, rättssäkerhet och hårdare tag. Studiens 

resultat påvisade att det skett en diskursiv utveckling kring hur unga som lagförts 

benämnts. Under 1900-talets första hälft benämndes unga som lagförts som 

“vanartade” och “ouppfostrade”, för att under andra hälften och efter sekelskiftet 

istället benämnas som “omogna” och “socialt utsatta”. I relation till detta för vi 

resonemang om hur påföljdssystemet och ansvarsfördelningen påverkats av vilka 

benämningar som tillskrivits unga som lagförts och hur staten konstruerat 

ungdomsbrottslighet som socialt problem. Vidare påvisades i resultatet att det skett en 

diskursiv förändring där det sociala problemet först definierades som ett 

uppfostringsproblem, för att senare anses vara ett mångfacetterat problem på såväl 

individ-, grupp- som samhällsnivå. Studien påvisade avslutningsvis att 

barnavården/socialtjänsten varit den främsta samhällsaktör som agerat huvudman för 

unga som lagförts. Den avslutande diskussionen lyfter bland annat hur det råder en 

dissonans mellan diskurserna och praktiken då socialtjänsten genomgående varit 

resurssvaga, trots att forskning menar att socialt arbete verkar mest effektivt 

brottspreventivt. 

Nyckelord: unga lagöverträdare, socialt arbete, diskurs. 
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1. INLEDNING 

Ungdomsbrottslighet är ett ämne som många i samhället engageras av. Från och med mitten av 

1930-talet ökade ungdomsbrottsligheten och därefter har fenomenet uppmärksammats i allt större 

utsträckning (Andersson & Nilsson, 2009:80f). Det påstås emellanåt att ungdomsbrottsligheten 

fortsatt öka i Sverige, trots att det inte finns statistiska belägg för en sådan slutsats (se bl.a. Nilsson, 

Estrada & Backman, 2017; Brå, u.å.). Ungdomar är emellertid den mest brottsaktiva gruppen i 

samhället och är således överrepresenterade i brottsstatistiken (Brå, 2007:351; Brå, 2019:16ff). Unga 

personer som lagförts löper större risk att i framtiden drabbas av psykisk och fysisk ohälsa, fortsatt 

kriminalitet samt försörjningsproblematik (Socialstyrelsen, 2013:28ff). Ungdomsbrottslighet är 

följaktligen inte bara ett problem för den unges aktuella livssituation, utan även för dennes framtid. 

Ungdomsbrottsligheten har även allvarliga konsekvenser för brottsoffer och för samhället i stort. 

Följaktligen bör ungdomsbrottslighet betraktas som ett allvarligt samhällsproblem. 

I takt med samhällsutvecklingen har samtalet om ungdomsbrottslighet och dess lagstiftning 

förändrats. Lagstiftning föregår ofta av att regeringen tillsätter en särskild utredare eller en 

kommitté för att utreda ämnet i fråga. Sammanställningen av utredningen blir ett betänkande som 

sedan publiceras i statens offentliga utredningar (SOU) (Regeringen, u.å.). Dessa dokument kan ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses som en del av den svenska statens konstruktion av 

samhällets normer (Burr, 1995:2ff). Meningsskiljaktigheterna i SOU:erna är en del av diskussionen 

om vilka meningar som ska definiera lagtext och därmed samhällsnormer (ibid.). Den politiska 

hanteringen av ungdomsbrottslighet och lagstiftning om detta kan sägas bli påverkad av ett flertal 

diskurser, däribland de som utkristalliseras i de SOU:er som föregått lagstiftningsprocessen 

(Hollander, 2009:46). Kunskap om hur unga som lagförts har benämnts över tid, hur 

ungdomsbrottslighet konstruerats som ett socialt problem och det sociala arbetets ansvar för unga 

som lagförts utvecklats kan bidra till en förståelse för den samtida synen på ungdomsbrottslighet. 

Trots att vissa forskare (se bl.a. Bergström & Boréus, 2012:364; Hollander 2009:40) menar att 

dokument såsom SOU:er kan vara speglingar av hur staten definierar samhällsnormer och att denna 

syn påverkar lagstiftningsprocesser, finns det idag begränsad forskning som med en 

diskursteoretisk utgångspunkt analyserar ungdomsbrottslighetens framställning i sådana dokument. 

Flertalet studier belyser dock att brottslighet ofta samvarierar med socioekonomisk och 

socialpsykologisk utsatthet (Estrada, 1999:131; Urziceanu, 2007:266f; Arthur, 2010:229). Med detta 

sagt behövs ytterligare studier som undersöker det sociala arbetets roll och ansvar för unga lagförda. 

Av socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf framgår att socialtjänsten är den aktör i samhället 

som ytterst ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, inte minst för barn 

och unga. Därmed är det viktigt för aktörer inom socialt arbete att ha insikt om, och förståelse för 

hur, synen på ungdomsbrottslighet förändrats och eventuellt påverkat utvecklingen av 

lagstiftningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur statliga diskurser om ungdomsbrottslighet har utvecklats över 

tid och hur dessa diskurser kan ha förändrat påföljdssystemet och därmed det sociala arbetets 

ansvar för unga som lagförts. Syftet besvaras med följande frågeställningar: 

• På vilka sätt benämns och beskrivs unga som lagförts? 

• På vilka sätt konstrueras ungdomsbrottslighet som ett socialt problem? 

• Hur beskrivs det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts? 

1.2 Avgränsningar 
I denna studie valde vi att undersöka SOU:er som publicerats i samband med reformer som rör 

ungdomsbrottslighet inom kriminalpolitiken mellan 1935–2018. Med utgångspunkt i dokumentens 

omfattning avgränsades materialet till nio SOU:er som tillsammans utgör grunden för reformer om 

bland annat ungdomsfängelse, sluten ungdomsvård och ungdomsövervakning. För att få en vidd 

mellan publikationerna avgränsades tidsrymden till tre tidsperioder; 1930–1950-talet, 1970–1990-

talet och 2000–2010-talet. Detta eftersom dessa tre perioderna präglats av olika värderingar och 

tankesätt rörande ungdomsbrottslighet (Andersson & Nilsson, 2009:222ff; Nilsson, 2013:228ff). 

Studien begränsades till att undersöka tre diskurser om ungdomsbrottslighet, nämligen 

benämningen av unga som lagförts, konstruktionen av ungdomsbrottslighet som socialt problem 

samt utvecklingen av det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. Då studiens huvudfokus 

var statliga diskurser i SOU:er och inte lagtext har ingen särskild avgränsning gjorts kring lagar eller 

lagändringar. Vi valde att avgränsa oss till unga i åldrarna 15–20 då de diskurser vi undersöker 

behandlar denna målgrupp. 

1.3 Disposition 
Nästkommande kapitel redogör för hur den tidigare forskningen använts för att få en överblick 

över forskningsfältet och belysa ungdomsbrottslighet ur olika synvinklar. I kapitel 3 klargörs 

studiens vetenskapsteoretiska ansats där vi presenterar diskursteori och stämplingsteori. Därefter 

följer kapitel 4 där vi redogör för studiens metodval, kvalitativ studie och diskursanalys, samt urval 

och materialbeskrivning. I kapitel 5 presenterar vi studiens resultat med utgångspunkt i de tre 

undersökta tidsperioderna och de tre analyserade diskurserna. Dessa diskurser återkommer i kapitel 

6 där studiens resultat analyseras i relation till diskursteorin och stämplingsteorin. I kapitel 7 

diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i tidigare forskning, teori och metod följt av 

implikationer för socialt arbete. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OM UNGDOMSBROTTSLIGHET 

Avsnitten i detta kapitel innefattar forskning rörande ungdomsbrottslighetens karaktär, omfattning 

och utveckling, brottspreventivt arbete samt samspelet mellan rätten och samhället. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande reflektion och studiens positionering inom forskningsfältet. 

2.1 Sökprocess 
För att samla information till forskningsöversikten har en systematisk sökprocess genomförts på 

databaserna Proquest, EBSCO, HeinOnline, JSTOR, Google Schoolar och Uppsala universitets 

universella bibliotekstjänst. Eftersom ungdomsbrottslighet sträcker sig över flera forskningsfält 

gjorde vi sökningar i dessa databaser eftersom de har olika inriktningar. Samtliga sökningar har 

filtrerats med kollegial granskning. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar använde vi 

kombinationer av svenska sökord såsom: ungdomsbrottslighet, unga lagöverträdare, 

kriminalpolitik, socialt arbete och rättssociologi. Vi utökade sedan sökningen till att även innehålla 

engelska termer. Bland annat sökte vi på: juvenile delinquency, young offenders, youth crime, social 

work och criminal policy. För att hitta forskning som var mer inriktad mot studiens syfte 

kombinerades sökorden med ytterligare ord såsom: historisk, diskurs, socialtjänsten, barnets bästa 

samt engelska termer som: crime prevention, discourse, society’s view on, child perspective. 

Genom att ta hjälp av booleska operatorer (AND, OR, NOT) samt trunkering (*) kunde vi 

kombinera sökorden med varandra och på så sätt förfina vårt sökresultat. Vi har dessutom använt 

oss av kedjesökning, vilket innebär att vi har granskat referenserna i relevanta forskningsartiklar för 

att finna ytterligare relevant litteratur. Forskningsöversikten kompletterades med rapporter från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) samt viss litteratur. 

2.2 Ungdomsbrottslighetens karaktär, omfattning och utveckling 
I syfte att ge en djupare förståelse för studiens forskningsområde följer i detta avsnitt en redogörelse 

för ungdomsbrottsligheten som fenomen – dess karaktär, omfattning och utveckling. Begreppet 

“lagförts” syftar till individer som lagförts för brott, dvs. dömts i domstol, erhållit strafföreläggande 

eller åtalsunderlåtelse av åklagare. 

2.2.1 En statistisk tolkning av ungdomsbrottsligheten 
Omfattningen och utvecklingen av ungdomsbrottsligheten är svår att redogöra för, eftersom enbart 

en liten andel av de som begår brott lagförs. Forskare kombinerar därför kriminalstatistik 

tillsammans med exempelvis Brå:s självdeklarationsrapporter1, skolundersökningar, nationella 

trygghetsundersökningar, statistik över misstänkta och lagförda ungdomar (Estrada, 2017:30f). 

Statistik klargör att ungdomar är den grupp i samhället som, i relation till sin andel av befolkningen, 

i högst utsträckning begår brott (se bl.a. Brå, 2007 och Brå 2019). År 2019 var 20 % av samtliga 

lagförda personer under 21 år, samtidigt som denna åldersgrupp endast utgjorde 8 % av den 

straffbara befolkningen (Brå, 2019:16ff). Ungdomars överrepresentation i brottsstatistiken är dock 

inget nytt fenomen, utan har varit uppmärksammat sedan mitten av 1930-talet och in på 1940-talet 

i och med de så kallade “ungdomskravallerna” (Andersson & Nilsson, 2009:82f). Estrada (2017:36) 

 
1 Självdeklarationsrapporter kommer från Brå:s skolundersökningar, vilka regelbundet genomförs i skolor i Sverige där 
elever i årskurs 9 får besvara frågor om utsatthet för vissa typer av brott samt hur vanligt det är att de deltagit i olika 
typer av brott eller andra riskbeteenden. 
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förstår ungdomsbrottsligheten som episodisk, eller en övergående fas, då forskning påvisar att 

brottsligheten i de flesta fall avtar i takt med tiden. Vidare presenterar Estrada (2017:36ff) statistik 

rörande ungdomsbrottslighetens karaktär och belyser att ungdomar i högst utsträckning begår 

lindriga brott, såsom stöld och skadegörelse. 

Ungdomsbrottsligheten har uppmärksammats som ett problem sedan mitten av 1930-talet, men 

ansågs inte vara en central kriminalpolitisk fråga förrän under 1950-talet (Andersson & Nilsson, 

2009:80ff). Detta förklaras av forskare som en konsekvens av att ungdomsbrottsligheten under 

detta decennium ökade markant (Estrada, 2017:28; Andersson & Nilsson, 2009:82f). Under 1960-

talet planade ökningen av ungdomsbrottsligheten ut som konsekvens av att fler insatser mot 

ungdomsbrottslingar verkställdes (Andersson & Nilsson, 2009:86). I slutet av 1960-talet och fram 

till början av 2000-talet skedde en rad förändringar i kriminalpolitiken. Exempelvis kritiserades 

behandlingsideologin som präglat 1900-talets första hälft samtidigt som ungdomsfängelser 

avskaffades, brottsbalken instiftades och Brå grundades (ibid.:145f). 

 

Figur 1- Anmälda brottsbalksbrott och antal misstänkta ungdomar respektive vuxna. Källa: Brå 2007:356. 

Genom att jämföra andelen misstänkta ungdomar, andelen misstänkta vuxna med andelen anmälda 

brott är det möjligt att få en överblick över ungdomsbrottslighetens utveckling (Brå, 2007:356). 

Tabellen i figur 1 visar en trend där dessa variabler ökar fram till och med början av 1980-talet. 

Därefter är andelen misstänkta ungdomar på ungefär samma nivå samtidigt som andelen misstänkta 

vuxna och andelen anmälda brott fortsätter öka (ibid.:357). Andelen anmälda brott ökar sedermera 

fram till 1990-talet, men stabiliseras sedan och fortlöper på ungefär samma nivå fram till 2005. 

Andelen misstänkta ungdomar fortlöper också på ungefär samma nivå mellan åren 1985 och 2005. 

Vidare påvisar statistik över misstänkta och lagförda ungdomar från 2000-talet, in på 2010-talet och 

fram till år 2020 att ungdomsbrottslighetens omfattning tycks vara på en relativt konstant nivå 

(Estrada, 2017:29; Brå, 2007:357; Brå, 2020a:19). 

Med utgångspunkt i den statistik som presenterats i detta avsnitt har andelen misstänkta ungdomar 

under de senaste 40 åren varken ökat eller minskat markant. Denna trend tycks till viss del 

överensstämma med ungdomars självrapporterade brottslighet i Brå:s skolundersökningar. Dessa 

undersökningar belyser att det mellan 1995 och 2011 skett en minskning av den självrapporterade 
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brottsligheten från 66 % till 45 % (Brå, 2013:45). Mellan 2015–2019 låg den självrapporterade 

brottsligheten runt 50 % (Brå, 2020b:65). 

2.2.2 Ungdomsbrottslighetens orsaker 
Varför ungdomar begår brott är en komplex och svårfångad fråga och forskare har därför utvecklat 

flertalet olika förklaringsmodeller. Kriminologiska och sociologiska förklaringsmodeller belyser 

bland annat att uppväxtförhållanden och socioekonomisk status påverkar risken att begå brott 

(Estrada, 2017:40). Bland annat kan det utläsas i självdeklarationsrapporter att något fler ungdomar 

som rapporterade att de begått brott, också rapporterade om sämre levnadsförhållanden än 

genomsnittet (ibid.). “Sämre levnadsförhållanden” innebär i detta sammanhang exempelvis 

ekonomiska svårigheter, missbruksproblematik, övergrepp och brottslighet inom familjen. Familjer 

inom denna kategori kommer, på grund av sin situation, oftare i kontakt med sociala myndigheter. 

Med denna utgångspunkt kan ett samband mellan kontakt med socialtjänsten som ung och 

ungdomsbrottslighet utläsas (ibid.:41). Vidare påvisar forskning ytterligare sambandsfaktorer, bland 

annat skolgång och utländsk bakgrund. Sambandet mellan skolgången och brottslighet grundas på 

att ungdomar som lagförs genomgående har presterat sämre i skolan samt att dåliga skolresultat 

kan resultera i andra psykosociala och sociala problem i vuxenlivet (ibid.). Överrepresentationen 

av personer med utländsk bakgrund inom vissa brottskategorier, särskilt våldsbrott, kan förstås i 

relation till exkluderingsprocesser som social marginalisering, diskriminering och segregation. 

Däremot är det viktigt att uppmärksamma att statistik visar att de flesta ungdomsbrottslingar har 

“svensk” bakgrund och därför går det inte att dra några direkta kopplingar mellan brottslighet och 

etnicitet (ibid.:42). Psykologiska eller psykosociala förklaringsmodeller såsom Gottfredson och 

Hirschis (1990, ref. i Estrada, 2017:94ff) teori om självkontroll samt Andrew och Bontas (1998, ref 

i Estrada, 2017:94ff) inlärningsteori belyser att orsaksfaktorer till ungdomsbrottslighet kan vara att 

vissa ungdomar begår brott i “spänningssökande” syfte. Med detta sagt belyser forskning även att 

riskfaktorer för att begå brott också kan härledas till vilken inställning ungdomen och dennes 

kompisar har till brottslighet (Ring, 2017:117). 

2.2.3 Ungdomsbrottslighet som socialt problem och den mediala diskursen 
Estrada (1999:128) belyser hur samhällets syn på ungdomsbrottslighet skapas och utvecklas samt 

ställer sig kritisk till att samhällets reaktioner är beroende av brottsutvecklingen. Istället lyfter han 

fram tre begrepp och teorier till varför reaktioner från samhället gällande ungdomsbrottslighet 

varierar. För det första skriver Estrada (1999:133ff) om att förtroendet för välfärdsstatens 

legitimitet varierar och det kan ha en inverkan på reaktionerna i samhället. Detta eftersom politiker 

exempelvis “lovar” att lösa ungdomsbrottsligheten, samtidigt som medborgarna inte upplever 

någon förbättring (ibid.). För det andra lyfts begreppet rasifiering som en förklaring till hur 

samhället reagerar på ungdomsbrottslighet (Estrada, 1999:131ff; jfr. Birckhead, 2017:380). Unga 

med invandrarbakgrund2 är överrepresenterade i brottsstatistiken, men Estrada menar att detta inte 

beror på etnicitet utan snarare på socioekonomiska förutsättningar (ibid.:131). För det tredje lyfter 

Estrada (1999:128ff) Cohens (1972) begrepp moralisk panik som en alternativ förklaringsmodell. 

Begreppet belyser att massmedia har en roll i hur uppmärksammat ett fenomen blir i samhället. 

Om ungdomsbrottslighet porträtteras överdrivet kan en kollektiv oro uppstå och i vissa fall kan 

detta leda till en konstruktiv förändring på ett strukturellt plan, men i andra fall hamnar det faktiska 

 
2 Personer som själva invandrat, eller s.k. andra generationens invandrare (Estrada, 1999:132). 
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problemet i skuggan av paniken (Estrada, 1999:128). I relation till detta belyser Pollack (2001:306) 

att det under den andra halvan av 1900-talet har skett förändringar i den mediala diskursen kring 

ungdomsbrottslighet. Mellan 1955 och 1975 började ungdomsbrottslighet förstås som ett socialt 

problem snarare än ett psykosocialt fenomen. Samtidigt låg fokus på ungdomsbrottslighetens 

orsaker, “pojkligorna” och kritik mot kriminalvården. År 1995 observeras en förändring då 

diskurserna främst berörde ungdomsvåld och gängkriminalitet, men även brottsprevention och 

offrets perspektiv. Pollack (2001:311) konstaterar att det kan vara möjligt att förstå förändringar i 

kriminalpolitiken bättre genom att observera relationen mellan kriminalpolitik och media, då det 

tycks finnas ett visst samspel mellan dessa två. Dessa samspel är dock komplexa och varierande. 

Även Estrada (2001:652f) konstaterar att det finns ett samband mellan mediernas 

nyhetsrapportering och samhället i övrigt. Detta exemplifieras genom de förändrade 

benämningarna av unga lagförda som skedde i samband med ökningen av ungdomsvåld under 

1980-talet. Unga som begått brott gick då från att förstås som utsatta barn till att beskrivas som 

“super predators” (ibid.:648). Denna bild gavs främst av massmedia, vilket gjorde dessa till centrala 

aktörer i framställandet av ungdomsbrottsligheten som ett växande samhällsproblem (ibid.:653). 

Forskningsfältet inkluderar även studier om på vilket sätt ungdomsbrottsligheten bör uppfattas 

som ett socialt problem. Både Birckhead (2017:390) och Estrada (1999:132) diskuterar 

samhällsdebatten kring ungdomsbrottslighet och visar på en “Vi och De”-känsla kommen ur 

rasifiering. Birckhead (2017:400) menar att överrepresentationen av personer med 

invandrarbakgrund kan vara ett resultat av strukturell rasism. Vidare lyfter Urziceanu (2007:266f) 

att ungdomsbrottslighet främst handlar om socioekonomisk problematik och att det är däri det 

sociala problemet ligger, inte hos de unga. Arthur (2010:229) resonerar liknande då även han 

förflyttar ansvaret från de unga till sociala kontexter såsom missförhållanden i hemmet. Detta går 

att jämföra med Nilssons, Estradas och Backmans (2017:596) resultat om hur höginkomsttagare 

begår brott i allt mindre utsträckning, medan en viss ökning kan ses bland låginkomsttagare. 

2.3 Brottspreventivt arbete och återfallsförebyggande metoder 
Inom forskningsfältet finns flertalet studier som haft som utgångspunkt att undersöka och 

analysera på vilka sätt det är möjligt att motverka att ungdomar begår brott, samt hur de inte ska 

återfalla i brottslighet. Syftet med brottspreventivt arbete är dock inte enbart att på en individnivå 

motverka brottslighet utan verkar även för att avskräcka individer, motivera laglydiga, tillfredsställa 

brottsoffer och samhällsmedvetandet samt att skapa en allmän normbildning (Andersson & 

Nilsson, 2009:12). På så sätt menar vi att det finns en koppling mellan brottsförebyggande arbete, 

dess effekter och hur ungdomsbrottsligheten kan förstås som ett socialt problem. Forskning om 

det brottsförebyggande arbetet och dess effekter kan även förstås i relation till hur ansvaret för 

unga som lagförts fördelas mellan olika samhällsaktörer, individen och dennes sociala omgivning. 

Flertalet forskare har studerat effektiviteten av brottspreventiva program och insatser. De Vries et 

al. (2015) undersöker i en metastudie vilka behandlingsprogram som verkar effektivt. Av studien 

framkommer att beteendeorienterade program med fokus på utbildning för föräldrar, 

“beteendemodellering” och “beteendekontraktering” ger störst effekter.3 Individ- och 

grupprogram tycks vara mindre effektiva (ibid.:117). Sindall, McCarthy och Brunton-Smith 

 
3 De citerade begreppen är egna översättningar från de engelska begreppen ”behavioral modeling” och ”behavioral 
contracting”. 
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(2017:358f) skriver om hur barns attityder gentemot polisväsendet är starkt influerat av deras 

föräldrars attityder, vilket förespråkar föräldrars deltagande i återfallsförebyggande program. Vidare 

konstaterar Farrington, Ttofi och Lösel (2016:67) att förebyggande insatser, oavsett om de är 

individuella, familjebaserade eller har utgångspunkt i skolan, bidrar till en effektiv minskning av 

riskbeteenden kopplat till utvecklingen av ett problematiskt beteende. Precis som de Vries et al. 

(2015:115) lyfter Farrington, Ttofi och Lösel (2016:62) att familjebaserade behandlingsprogram 

tycks vara mest effektiva, men uppmärksammar samtidigt att den unges sociala kontext har stor 

betydelse för huruvida det brottspreventiva arbetet är effektivt. Vidare belyser Andrews och 

Dowden (1999:2) att det finns ett samband mellan införandet av socialt arbete i rättsliga 

sammanhang och minskandet av återfall i brott. I en metaanalys undersöker forskarna hur effektiva 

risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna (RBM) är när det gäller kriminalvård av unga. Studien 

påvisar att det finns ett starkt empiriskt stöd för tillämpningen av RBM som effektiv 

återfallsprevention (ibid.:5). I en liknande studie undersöker Andrews och Bonta (2010) om 

straffande eller rehabiliterande behandling såsom RBM är mest effektivt återfallsförebyggande. 

Studiens resultat visar att behandlande insatser, som med utgångspunkt i individens kriminogena 

behov och rehabilitering, fungerar mer effektivt återfallsförebyggande än straffande åtgärder 

(ibid.:51). 

2.4 Samspelet mellan rätten och samhället 
Hollander (2009:40) beskriver att rättssystemet reflekterar de normer och värderingar som råder i 

samhället och på så sätt erhåller legitimitet hos folket. Detta i likhet med Estradas (1999:133f) 

resonemang om att välfärdsstatens legitimitet kan ha ett varierande förtroende samt att detta kan 

påverka reaktionerna i samhället.4  En frekvent använd frågeställning inom rättssociologin berör 

hur samspelet mellan rätten och samhället ser ut; huruvida det är påtryckningar från samhället som 

formar rättssystemet eller om beroendeförhållandet är omvänt (Hollander, 2009:41). Hollander 

(2009:41) beskriver tre orsaker till att rätten är avgörande för socialt arbete. För det första är rätten 

avgörande då det är den som definierar de professionellas makt och rättmätighet. För det andra har 

socialarbetaren en skyldighet att bedriva såväl stödjande som kontrollerande verksamheter, vilket 

enligt Hollander (2009:43) är direkt motstridigt och därför aktualiserar rättens roll i yrket. För det 

tredje används tvångsåtgärder i viss utsträckning inom socialt arbete. Något som motiverats av 

socialrätten på olika sätt, bland annat beroende på det kriminalpolitiska läget (ibid.:42f). Vidare 

lyfter Hollander (ibid.:46) att rättsliga diskurser har en priviligierad position inom diskursteorin 

eftersom dess diskurser legitimeras genom politiska processer och lagstiftning. En återkommande 

fråga gällande rättsliga diskurser är huruvida de fastställer rådande spelregler för samverkan eller 

fungerar som politiskt styrmedel. Vissa opinionsbildare menar att de formella motiven för reformer 

inte alltid behöver harmoniera med den egentliga politiska agendan (ibid.:44). I linje med detta 

analyserade Stang Dahl (1978:128ff) den första barnavårdslagen i Norge och visar i sitt resultat att 

de egentliga motiven för reformen var att skydda samhället från vanartiga barn, medan de officiella 

motiven hänvisade till barnets bästa. 

Flertalet skandinaviska och amerikanska studier har utrett barnperspektivet i domslut (se Burman, 

2016; Jordan & McNeal 2016; Holmboe, 2020). Trots att barnets bästa vägs in i domar tycks 

domstolar i Skandinavien inte lyckas inkorporera barnkonventionen i tillräcklig utsträckning, och 

 
4 Detta lyfts även i relation till ungdomsbrottslighet som socialt problem och den mediala diskursen i avsnitt 2.2.3. 
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inte heller formulera tydlig praxis i ungdomsmål (Burman, 2016:174f; Holmboe, 2020:252). 

Barnperspektivet lyfts även av de amerikanska forskarna Jordan och McNeals (2016:395f) som 

konstaterar att unga som begått brott tycks bli behandlade på liknande sätt som vuxna när det 

kommer till fängelsestraff. I en liknande studie undersöker Schlossman och Welsh (2015) 

utvecklingen av brottsförebyggande arbete under 1990-talet och konstaterar att det tycks finnas en 

trend inom rättsväsendet i USA där vissa unga som lagförts hanteras som vuxna i rättssystemet 

(ibid.:623). Såväl Schlossman och Welsh (2015:642) som Jordan och McNeal (2016:396) lyfter fram 

att detta kan bero på att delar av “hårdare tag”-eran5 fortfarande lever kvar och att unga brottslingar 

därför betraktas i likhet med “super predator”-bilden som uppstod efter ökningen av ungdomsvåld 

i mitten till slutet av 1980-talet. I kontrast till detta beskriver Crawford och Evans (2017:799) en 

“vändning” inom kriminalpolitiken under 1980-talet, då inrikesdepartementet i Storbritannien 

bland annat framhöll att det brottsförebyggande arbetet bör ses som en samhällsfråga och inte 

enbart som en polisiär fråga. 

Angående kriminalpolitiska trender i Sverige beskriver Wahlgren (2019:91) att det inte finns ett 

tydligt skifte i den svenska kontexten utan att förändringen bör förstås som en process med start 

under efterkrigstiden. Detta ledde bland annat fram till att Brottsförebyggande rådet bildades år 

1974. Björk Eydal och Satka (2006:317) studerar påföljdstrender i Sverige och fann att 

förebyggande insatser ersatts med straffande och kontrollerande påföljder. En förklaring till detta 

är enligt dem att barnets behov inte längre anses vara legitimt som grund för påföljdsval. Tham 

(2021:264) resonerar i liknande banor som Wahlgren (2019) samt Björk Eydal och Satka (2006) då 

han menar att påföljder inom rättsväsendet är starkt influerade av politiken och att Sverige just nu 

förespråkar hårdare straff. Det råder alltså en blandad samhällsstrategi i hanteringen av 

ungdomsbrottslighet då det å ena sidan finns ett förmildrande och rehabiliterande perspektiv 

samtidigt som ungdomar å andra sidan tycks behandlas som vuxna. 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 
Av den i detta kapitel presenterade statistiken och forskningen framstår ungdomsbrottsligheten 

som ett svårfångat och mångfacetterat problem. Med detta framgår det som viktigt att förstå vilka 

samhällsinsatser som kan verka brottspreventivt samt att undersöka hur lagstiftning förhåller sig 

till detta. Forskningen har bland annat uppmärksammat att rehabiliterande och beteendeinriktade 

insatser samt familjebehandling fungerar bäst i det återfallsförebyggande och brottspreventiva 

arbetet. Trots att det finns flertalet effektiva brottsförebyggande metoder, kvarstår faktumet att 

statistiken inte tycks påvisa minskad ungdomsbrottslighet. Vidare framgår av den tidigare 

forskningen en större kriminalpolitisk debatt om straff kontra vård/behandling. Det framstår som 

att trenderna om hårdare straff alternativt rehabilitering existerar i en växelverkan med varandra. 

Vad som visar sig av litteraturen är att “hårdare tag”-eran periodvis får uppsving, men att 

rehabilitering i stor utsträckning präglat den svenska kontexten. Vidare lyfts att politiska, mediala 

och samhälleliga diskurser kring ungdomsbrottslighet tycks ha en inverkan på statens hantering av 

brottsligheten. Idag förefaller sig diskurserna alltmer influeras av mentaliteten om hårdare straff 

samtidigt som barnperspektivet i många fall brister. Denna växelverkan skulle eventuellt kunna 

bero på rådande ideologiska motpoler och hur svårhanterlig ungdomsbrottslighet är. 

 
5 Egen översättning av det engelska uttrycket “get tough era”. 
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Det finns avslutningsvis ett gediget forskningsunderlag kring ungdomsbrottslighet som fenomen, 

vilka förebyggande insatser som är mest effektiva och vilka behandlingsmetoder som fungerar 

återfallsförebyggande. Dessutom finns flertalet studier som analyserat hur ungdomsbrottslighet kan 

förstås som ett socialt problem samt hur den mediala diskursen om ungdomsbrottslighet haft en 

inverkan på samhällets uppfattning och definition av unga lagförda. Studierna som presenterats har 

undersökt ungdomsbrottslighet på såväl en makro-, meso- och mikronivå. Med detta bör det 

framhållas att denna studie genomförs utifrån ett sociologiskt perspektiv, med ett 

socialkonstruktionistiskt och diskursanalytiskt angreppssätt, vilket innebär att studien främst 

utformats utifrån ett strukturellt perspektiv. Det individuella perspektivet går dock inte att frångå 

helt, särskilt med tanke på att socionomer till stor del arbetar klientnära. Mot för ovan redogjorda 

tidigare forskning tycks det sociologiska forskningsfältet sakna en diskursiv förståelse för 

ungdomsbrottslighet som socialt problem, särskilt i relation till den diskursiva framställningen i 

statliga dokument och med socialt arbete som infallsvinkel. Då denna studies syfte är att förstå hur 

statliga diskurser om ungdomsbrottslighet kommer den således kunna komplettera 

forskningsfältet. Denna förståelse är viktig både i frågan om lagstiftning, arbetet med unga lagförda 

och för de berörda ungdomarna. 
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3. VETENSKAPSTEORETISK ANSATS OCH TEORETISKA 

PERSPEKTIV 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats och teoretiska perspektiv. Studiens 

vetenskapsfilosofiska ansats tar avstamp i socialkonstruktionismen och som teoretiska perspektiv 

används Laclau och Mouffes (1985) diskursteori samt Beckers (2006) ansats på stämplingsteori. 

Eftersom diskursteorin innefattar dels en teoretisk del, dels en metodologisk del kommer vi 

återkomma till diskursteorin som metod i kapitel 4. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Denna studies vetenskapsteoretiska ansats är socialkonstruktionismen vilket är ett kritiskt 

perspektiv som förstår världen som en social konstruktion (Burr, 1995:2). Burr (1995:2ff) beskriver 

tre grundläggande antaganden inom socialkonstruktionismen. För det första skriver hon hur fältet 

har ett kritiskt förhållningssätt till kunskap samt hur vår kunskap präglas av historisk och kulturell 

kontext. För det andra förstås kunskap som kommen ur sociala processer, där vi gemensamt skapar 

och upprätthåller sanningar. Slutligen genomsyrar därmed vår konstruerade kunskap de sociala 

handlingarna i samhället. Med denna utgångspunkt accepterar vi den sociologiska förståelsen för 

sociala problem som huvudsakligen strukturellt betingade. Samtidigt frångår vi inte det individuella 

perspektivet eftersom det är en viktig del i förståelsen för, och diskurser om, unga som lagförts. 

Att frångå individperspektivet skulle vara motsägelsefullt då studien bland annat inkluderar en 

diskussion om olika behandlingar. 

En viktig vetenskapsfilosofisk utgångspunkt i denna studie är att språkliga konstruktioner skapar 

vår sociala verklighet och att diskurser gör verkligheten mer tillgänglig. Studien antar en 

förståelseansats med syfte att förstå den diskursiva utvecklingen av ungdomsbrottslighet från 

mitten av 1930-talet fram till 2018.6 Närmare bestämt applicerar vi en idealtypisk förståelse, 

kommen ur Webers filosofi som, med hänsyn till den historiska kontexten, söker förståelse i 

rationaliteten bakom texter. Med diskursanalysen och den idealtypiska förståelsen är språket inte 

bara ord, utan relateras till en historisk kontext (Sohlberg & Sohlberg, 2013:173ff). Tidigare 

forskning visar att uppfattningen om “det bästa” sättet att hantera ungdomsbrottslighet har 

varierat, vilket med vår vetenskapsteoretiska ansats kan förstås bero på utvecklingen av diskurserna 

kring problemet. Statens hantering och förståelse av unga som begår brott utvecklas i takt med hur 

olika aktörer i samhället definierar ungdomsbrottslighet som ett socialt problem. De sociala 

konsekvenserna av detta kan vara att insatserna då påverkas av de dominerande diskurserna kring 

unga som begår brott. Alvesson och Sköldberg (2017:318) skriver om hur en kombination av 

teorier bidrar till en mångtydig förståelse. För att förstå statliga diskurser om ungdomsbrottslighet 

utgår det teoretiska ramverket i denna studie från både diskursteori och stämplingsteori för att 

undvika totaliserande antaganden. 

  

 
6 Tidsspannet är 1935–2018, då SOU 1935:67 är den SOU som publicerades först och SOU 2018:85 är den som 

publicerades senast. Övriga analyserade SOU:er är publicerade inom detta intervall. 
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3.2 Diskursteori 
En diskurs är samtalet om, och förståelsen för, något eller någon. Laclau och Mouffe, som med 

Hegemony and Socialist Strategy (1985) la grunden för diskursteori, intresserar sig för hur ord definieras 

och relateras till varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31). En grundläggande tanke i Laclau 

och Mouffes diskursteori berör diskursens kontingents, vilket innebär att diskurser aldrig är definitiva, 

utan ständigt föränderliga. Detta betyder att hela samhället skulle kunna se helt annorlunda ut om 

diskurserna förändras och definieras annorlunda (ibid.:62). Kritiker menar att detta är en naiv 

premiss då det inte tar hänsyn till att alla har olika möjligheter att påverka och förändra diskurser 

(ibid.:62).  

Definitionen av ett socialt fenomen är flytande och kan förstås som en process, vilket leder till en 

så kallad diskursiv kamp om att definiera betydelsen av fenomenet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:13). Det är enligt Laclau och Mouffe främst politiken som definierar, eller artikulerar, samhället 

och det sociala handlandet (ibid.:41). Diskursteoretikern förstår således den sociala verkligheten 

som en diskursiv konstruktion där samhälle och identitet aldrig får en definitiv begreppsdefinition 

(ibid.:32). Diskursteorin innefattar alla sociala fenomen där både tal och skrift är givna 

komponenter av den diskursiva helheten, vilket utesluter idéen om att det finns delar i samhället 

som inte behandlas av diskurser (Bergström & Boréus, 2012:364). Laclau och Mouffe förstår inte 

bara språket vara diskursivt, utan även det materiella. Detta betyder att beroende på hur vi definierar 

ett socialt fenomen kommer det även synas i den materiella världen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:42). Exempelvis är sluten ungdomsvård en materiell del av diskursen om 

ungdomsbrottslighet. Denna teoretiska utgångspunkt lämpar sig för denna studie då syfte är att se 

till SOU:er och politiska beslut som en del i skapandet av diskurser, samhälle och normer. 

3.3 Stämplingsteori 
I denna studie används Beckers (2006) stämplingsteori kompletterade till Laclau och Mouffes 

diskursteori. Stämplingsteorin är en sociologisk teori som framhåller att det finns normer och ideal 

i samhället vilka påverkar hur individer ser på sig själva och på varandra. De personer som passar 

in i de normer och ideal som finns får automatiskt en plats inom vad som anses vara “normalt”, 

samtidigt som personer som inte ansluter till samhällets normer stämplas som avvikare (Becker, 

2006:31ff). När personer blir stämplade som avvikare utsätts de för en stigmatiseringsprocess som 

kan leda till att individerna känner sig exkluderade från samhället. Vad som räknas som normativt 

och avvikande kan sägas vara en produkt av strukturer i samhället, samtidigt som normerna också 

bestäms med hjälp av människan i form av exempelvis lagstiftning (ibid.:22). Straffsystemets 

reaktionsfunktion kan sägas fungera som ett startskott för stämplingsprocessen. Att bli föremål för 

rättsliga processer är delvis beroende av om polisen till en början stämplat personer som avvikare 

eller inte (Andersson & Nilsson, 2009:110f). Vidare menar stämplingsteoretikern att fängelse 

fungerar som stämpling och att individinriktade insatser är kontraproduktivt då det kan leda till en 

ökad stigmatisering (ibid.:110f). 

Stämplingsteorin är en välanvänd teori, särskilt inom sociologin och kriminologin där den 

återkommande används för att förklara varför personer som begått brott fortsätter leva en kriminell 

livsstil. I denna studie används stämplingsteorin med en lite annorlunda utgångspunkt. Med 

avstamp i teorin i relation till ungdomsbrottslighet är det möjligt att dra slutsatsen att ungdomar 

som blivit lagförda frångår samhällets normer och lagar, samt blir stämplade som avvikare 
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(Andersson & Nilsson, 2009:110). SOU:ernas framställning av unga som lagförts kan beskrivas 

vara en spegling av rådande samhällsnormer och kan därmed överensstämma med hur diskurser 

på statlig nivå framställer det normativa och det avvikande (Nilsson, 2013:46; Bergström & Boréus, 

2012:382). Det som stämplas som avvikande i samhället är även det som kommer anses stå i relation 

till vad som betraktas vara ett socialt problem (Becker, 2006:22; Hilte, 1996:23f). Vi använder därför 

stämplingsteorin för att fördjupa våra diskursanalytiska resultat genom att applicera teorin på det 

analyserade materialet och undersöka på vilka sätt ungdomsbrottslighet och unga som lagförs 

konstrueras som sociala problem. Med det diskursanalytiska tillvägagångssättet skapas en förståelse 

för diskursernas uppbyggnad samt inverkan på det sociala arbetet. Stämplingsteorin bidrar vidare 

till att bredda förståelsen för hur statliga diskurser om ungdomsbrottslighet som socialt problem 

har utvecklats och eventuellt påverkat det sociala arbetets ansvar för arbetet med unga som lagförts 

(Hilte, 1996:124). De diskurser som analyseras i de nio SOU:erna kan således förstås som 

formuleringar av normer i samhället och med denna utgångspunkt är det möjligt att på ett givande 

sätt väva in stämplingsteorins begrepp om normativitet och avvikare. Kort sammanfattat består 

studiens analys av två delar; första delen innefattar diskursanalysen och den andra en applicering 

av stämplingsteorin på diskursanalysens resultat. 
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4. METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel är uppdelat i fem delar. Inledningsvis presenteras studiens metodval, följt av 

materialinsamling och urval. Därefter redogörs studiens analysmetod (diskursanalys) följt av 

överväganden kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med etiska 

överväganden i relation till forskarens roll och vetenskaplig oredlighet. 

4.1 Metodval 
Denna studie syftar till att undersöka den diskursiva utvecklingen av ungdomsbrottslighet, 

lagstiftning kring detta samt socialtjänstens ansvar för unga lagförda som begått brott. För att 

besvara syftet ansågs det lämpligt att genomföra en kvalitativ dokumentstudie. Detta beror på att 

en kvalitativ forskningsmetod förespråkas när studien syftar till att skapa förståelse för ett socialt 

problem (Padgett, 2008:17). Dessutom kan texter sägas vara ett uttryck för dominerande 

föreställningar i samhället och en bidragande faktor till hur sociala problem formas (Boréus, 

2015:157). På så sätt är det möjligt att dra en parallell mellan texters innehåll och olika samhälleliga 

diskurser. Studiens empiri, SOU:er, kan inte förändras eller påverkas, vilket möjliggör upptäckter 

av ursprungliga intentioner och förändringar som skett över tid (Padgett, 2008:122f). Vidare kan 

dokumentstudier, på samma sätt som den kvalitativa metoden generellt, användas för att skapa 

förståelse för ett forskningsområde (Bowden, 2009:29). Med en kvalitativ och diskursteoretisk 

dokumentstudie är det möjligt att analysera hur unga som lagförts benämns, konstruktionen av 

ungdomsbrottslighet som socialt problem samt utvecklingen av det sociala arbetets ansvar för unga 

som lagförts. 

4.2 Materialinsamling och urval 
I denna studie består materialet av nio dokument i form av SOU:er. Dessa dokument är lämplig 

empiri eftersom syftet är att undersöka framträdande diskurser inom ett forskningsfält samt 

framträdande föreställningar i samhället (Nilsson, 2013:46; Bergström & Boréus, 2012:382). 

Bergström och Boréus (2012:382) motiverar SOU:er som material när syftet är att belysa diskurser 

på en statlig nivå, då dokumenten kan representera de diskurser som innefattas i det “offentliga 

rummet”. Dessutom har lagstiftningen en direkt inverkan på socialt arbete (Hollander, 2012:43). 

Det vi först och främst eftersökte var SOU:er som behandlar lagstiftning om påföljder för 

ungdomar och att de skulle ha bidragit till större reformer inom området. Detta möjliggjorde en 

analys av hur statliga diskurser om benämningen av unga som lagförts, konstruktionen av 

ungdomsbrottslighet som socialt problem samt utvecklingen av det sociala arbetets ansvar för unga 

som lagförts utvecklats över tid. Urvalet av SOU:er tog även hänsyn till tidsperioderna vi avgränsat 

oss till. 

SOU:erna utgjorde tillsammans tusentals sidor, vilket innebär att det var nödvändigt att göra ett 

urval i det material som kodades. Innehållsförteckningarna talade för vilka avsnitt som berörde 

ungdomsbrottslighet och unga som lagförs. Vi valde därför bort alla avsnitt i SOU:erna som 

exempelvis berörde författningsförslag, tidigare överväganden, internationella utblickar, ekonomi, 

ikraftträdande och övergångsbestämmelser, särskilda yttranden samt bilagor. Trots detta behövde 

mängden text reduceras ytterligare. Genom en översiktlig och selektiv läsning av de kvarvarande 

avsnitten i SOU:erna kunde vi välja bort ytterligare avsnitt som inte var relevanta. Exempel på 
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sådana avsnitt är de som behandlade juridisk tillämpning och lagtext. Vidare bestod ett par 

utredningar av fler delar och vi granskade respektive innehållsförteckning för att se om alla delar 

var relevanta. Exempelvis gjorde granskningen att vi valde bort SOU 1993:35 del A då den främst 

bestod av författningsförslag, gällande rätt och handläggning av brottmål. Slutligen omfattade 

materialet sammantaget ungefär 230 sidor. Efter den översiktliga läsningen markerades vissa 

begrepp som var återkommande i texterna. Dessa begrepp använde vi sedan som sökord för att 

vidare orientera oss i dokumenten och på så sätt kunde vi hitta nya begrepp att söka på. Exempel 

på sökord vi använde är: “vanartad”, “uppfostran” och “ungdomsfängelse”. Sökorden utgjorde i 

sin tur grunden för de begrepp som kunde identifieras som nodalpunkter i diskursanalysen. En mer 

ingående beskrivning om hur vi gick till väga för att få fram nodalpunkterna finns under avsnitt 4.3 

Diskursanalys. 

4.2.1 Datainsamling och materialbeskrivning 
Insamlingen av materialet gjordes med utgångspunkt i en utarbetad tidslinje (se bilaga 4). Med hjälp 

av Linköpings universitets (LiU) databas med digitaliserade SOU:er påbörjades sedan insamlandet 

av materialet. Fördelen med LiUs databas är att den har funktionen “fritextsökningar”, till skillnad 

från bland annat Kungliga bibliotekets databas för SOU:er. Sökprocessen inleddes med en sökning 

på “ungdomsövervakning”, eftersom detta är den senast instiftade ungdomspåföljden, och vi fick 

då tio träffar. Den tredje och sjunde träffen var Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) 

och Nya påföljder: en kort presentation av påföljdsutredningens förslag (SOU 2012:34, band 3). Då båda 

utredningarna är förarbeten till Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning 

beslutades det att dessa skulle utgöra en del av materialet till “tidsperiod 3”. Eftersom SOU 2018:85 

innefattar en gedigen beskrivning av lagstiftningsutvecklingen gällande ungdomspåföljder kunde vi 

genom detta dokument söka efter ytterligare relevanta SOU:er. SOU 2004:122 visade sig vara en 

viktig utredning då den hade i syfte att se över 1999 års påföljdsreform gällande unga 

lagöverträdare. Vi beslutade därför även att denna skulle få utgöra empiri i “tidsperiod 3”. 

Eftersom vi valde att undersöka SOU:n som skulle utreda 1999 års påföljdsreform ansåg vi det 

vara relevant att i “tidsperiod 2” studera en SOU som låg till grund för reformen. Genom en 

kedjesökning i SOU 2018:85 fann vi Reaktion mot ungdomsbrott (SOU 1993:35) som, bland andra, låg 

till grund för 1999 års påföljdsreform. Sedan utnyttjade vi återigen kapitlet Tidigare överväganden 

i SOU 2018:85 för att bilda oss en övergripande förståelse för historien. Avsnittet beskrev att 

påföljdssystemet för unga under tidsperiod 2 ansågs vara i behov av att bli mer förutsebart och 

humant (SOU 2018:85, s. 72). Därmed valdes Påföljd för brott (SOU 1986:14) som i stor utsträckning 

behandlade denna debatt. Vidare valdes Tillsynsdom (SOU 1977:83) eftersom den föreslog att 

påföljden ungdomsfängelse avskaffades. Dessa tre SOU:er, som publicerades i en 

behandlingspessimistisk period (Andersson & Nilsson, 2009:84), fullgör empirin för “tidsperiod 

2”. 

Materialet för “tidsperiod 1” består av tre SOU:er som publicerades i en tid präglad av 

behandlingsoptimism (Andersson & Nilsson, 2009:84; Nilsson, 2013:52f). Till att börja med fann 

vi via SOU 1986:14 Skyddslag: Strafflagberedningens slutbetänkande (SOU 1956:55), vilken låg till grund 

för 1962 års brottsbalk. Sedan fann vi Eftergift av åtal mot minderåriga (SOU 1942:28) som ledde till 

Lag (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga. Denna SOU kom ur ungdomskommitténs 

förslag om nya ungdomspåföljder med fokus på stödjande och förebyggande insatser (Andersson 
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& Nilsson, 2009:81). Därefter sökte vi oss till litteratur för att bilda oss en förståelse för första 

delen av tidsperiod 1. Med detta klargjordes att justitieministern Karl Schlyter var central i ett 

reformarbete som präglades av parollen “avfolka fängelserna” (Nilsson, 2013:50). Schlyter arbetade 

främst för att färre personer skulle vara fängslade samt att kategorisera lagförda personer för att 

kunna särbehandla dem, bland annat ungdomar. Särbehandlingen innebar uppfostran och 

utbildning utan fängelsekaraktär. Med denna bakgrundskunskap fann vi SOU 1935:67 genom 

sökorden “uppfostran” och “utbildning” i LiUs databas. Utredningen tillsattes för att utreda 

förhållandet mellan tvångsuppfostran och ungdomsfängelse. Efter urvalet består studiens material 

sammanfattningsvis av följande SOU:er: 

Tidsperiod 1 

➢ Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran m.m. (SOU 1935:67) 

➢ Eftergift av åtal mot minderåriga (SOU 1942:28) 

➢ Skyddslag: Strafflagberedningens slutbetänkande (SOU 1956:55) 

Tidsperiod 2 

➢ Tillsynsdom (SOU 1977:83) 

➢ Påföljd för brott (SOU 1986:14) 

➢ Reaktion mot ungdomsbrott (SOU 1993:35B) 

Tidsperiod 3 

➢ Ingripanden mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122 del 1 och 2) 

➢ Nya påföljder: en kort presentation av påföljdsutredningens förslag (SOU 2012:34 band 3) 

➢ Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) 

4.3 Diskursanalys 
För att analysera studiens material genomfördes en diskursanalys. Detta dels eftersom 

diskursanalysen synliggör hur ord definieras och relateras till varandra, dels för att förståelsen för 

språket kan förklara sociala fenomen och dess sociala konsekvenser. Häri ses politiken som en 

viktig aktör gällande att fylla mening i språket. I och med att språkbruket ständigt utvecklas 

förändras även diskurser, vilket gör diskursanalysen lämplig i vår studie då empirin spänner över 

drygt 80 år (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31). Empirin har analyserats både oberoende och 

beroende av studiens teorier, då vi pendlat mellan diskursanalys och teoriprövning. Detta innebär 

att studien har en abduktiv utgångspunkt (Sohlberg & Sohlberg, 2013:13f). I detta avsnitt följer 

först en kort redogörelse för diskursanalytiska begrepp och sedan en redogörelse för hur studiens 

analys genomförts. 

Essensen av diskursanalysen är att analysera vilka ord som utgör en diskurs och hur dessa ord 

definieras. Några ord anses vara dominerande och organiserar diskursen, medan de samtidigt är 

beroende av andra underordnade ord för att kontextualiseras. Genom en diskursanalys teoretiseras 

detta med hjälp av begreppen nodalpunkt, moment och ekvivalenskedjor. De dominerande orden inom 
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diskursen utgör nodalpunkterna och diskursen är beroende av dessa ord för att få en entydig 

mening. I diskursanalysen behöver nodalpunkterna definieras, vilket görs med hjälp av de mer 

underordnade orden, momenten. Förhållandet mellan nodalpunkten och momenten benämns som 

ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33, 58). Ibland kan en nodalpunkt (det 

dominerande ordet) inkluderas i olika diskurser, då kallas den för flytande signifikant. De diskurser 

som delar på nodalpunkten försöker ständigt att skapa en allmän och entydig definition av ordet 

för att exkludera det ur den andra diskursen, vilket kan liknas med en kamp. Exempelvis är 

betydelsen av “straff” inom Kriminalvårdens diskurs en typ av juridisk påföljd samtidigt som 

samma ord inom fotbollsportens diskurs är en typ av spark. Denna typ av uteslutning av andra 

betydelser kallar diskursteoretiker för det diskursiva fältet (ibid.:34). De ord som inte är entydiga inom 

en diskurs kallas för element. När ett element sammankopplas med andra tecken och ges en entydig 

mening sker en så kallad artikulering (ibid.:35). För att förtydliga detta med hjälp av föregående 

exempel är “straff” utanför sin diskurs ett element, men genom att koppla “straff” till “fotboll” 

artikuleras elementet och blir ett moment. Genom att analysera ett material på detta sätt kan teman 

och mönster inom diskursen identifieras och kartläggas (ibid.:58). 

 

Figur 2 - För att få en överskådlig bild av den diskursiva praktiken har vi gjort ett venndiagram. Förkortningen “Nod” står för 
nodalpunkt, “m” är kort för moment och “Fs” för flytande signifikant. Diagrammet är simplifierat och inkluderar endast en 

nodalpunkt. 

I denna studie har vi undersökt den diskursiva utvecklingen i statliga diskurser om 

ungdomsbrottslighet. Detta gjorde vi genom att kartlägga och analysera SOU:erna utifrån tre 

statliga diskurser: hur unga som lagförts benämns, konstruktionen av ungdomsbrottslighet som 

socialt problem samt utvecklingen av det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. För att 

kunna utläsa den diskursiva utvecklingen analyserades varje diskurs i alla tre tidsperioder. Därefter 

undersöktes vilka nodalpunkter som utgjorde diskurserna i de studerade SOU:erna. Detta gjorde 

vi genom att läsa utvalda delar av SOU:erna och markera återkommande ord såsom “unga 

lagöverträdare”, “barnavården” eller “behandling”. När nodalpunkterna markerats ut identifierade 

vi vilka moment som genom ekvivalenskedjor gav nodalpunkterna betydelse. Detta gjorde vi 

genom att, med utgångspunkt i nodalpunkterna, läsa texten omkring mer noggrant och markerade 

meningar och begrepp som relaterade till nodalpunkten. På så sätt gjordes kopplingar 

(ekvivalenskedjor) mellan nodalpunkterna och momenten. Kopplingarna sammanställdes i tabeller, 

vilka finns bifogade som bilaga 1, 2 och 3. Bilagorna fungerar således som en överblick över 

diskursanalysens resultat. 

Begreppet artikulation var relevant i den jämförande analysen av tidsperioderna. Vi definierade 

flytande signifikanter för att kartlägga vilka diskurser och betydelsebildningar som fört en kamp 
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om att bilda en entydig betydelse av dessa.7 Detta kan exemplifieras genom figur 2, vilken visar hur 

diskurs X och diskurs Y delar en nodalpunkt, vilket gör den till en flytande signifikant. Diskurserna 

om unga som lagförts har en given koppling till vår analysmetod, däremot vill vi tydliggöra hur 

diskursanalysen kring konstruktionen av ungdomsbrottslighet som socialt problem och 

ansvarsfördelningen applicerats. Med diskursanalysen kunde vi förstå hur diskurserna formulerats 

och därmed också hur ungdomsbrottslighet som socialt problem tolkats och konstruerats. 

Beroende på hur ungdomsbrottsligheten konstrueras påverkas uppfattningen om hur problemet 

kan hanteras, vilket i sin tur avgör hur ansvarsfördelningen för unga som lagförts fördelas. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Det är möjligt att med utgångspunkt i begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet föra en 

diskussion om vårt metodval och metodologiska begränsningar. Validitet innebär att studien mäter 

det som forskaren avsedde att mäta (Sohlberg & Sohlberg, 2013:133). För att uppnå validitet i 

denna studie har vi genomgående strävat efter att det ska finnas en röd tråd mellan syftet och 

materialet. Detta behjälptes av att vi själva valde ut de SOU:er som skulle analyseras och på så sätt 

kunde välja ut relevant material. Analysmaterialet stod därmed i nära relation till studiens syfte och 

frågeställningar, vilket höjer graden av validitet (ibid.). För att ytterligare höja studiens grad av 

validitet var det viktigt att vi som författare under processen rannsakade de olika faser som studien 

genomgått och granskade de problem som uppkom (Ruth, 1991:286). 

Reliabilitet innebär att studiens material ska vara informationsrikt till den grad att forskaren ska 

kunna genomföra en transparent analys och besvara studiens syfte (Ruth 1991:283ff). I kvalitativa 

studier finns en uppfattning om att det inte är möjligt att genomföra en reliabilitetsprövning 

eftersom materialet innehåller “mänskliga aspekter”. Forskarens subjektiva tolkningar riskerar alltså 

att påverka resultatet, vilket innebär att det finns en sannolikhet att studiens utfall blir annorlunda 

om någon annan genomför den. Mot denna bakgrund kan reliabilitetsaspekten istället användas 

med utgångspunkt i möjligheten att identifiera materialets relevanta aspekter (ibid.). En utmaning 

vi stod inför, särskilt med utgångspunkt i att subjektiva tolkningar kan påverka studiens resultat, 

var att veta om vår analys faktiskt lyckats ringa in diskurser eller om det enbart var lösryckta ord 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013:122). För att minska denna risk lästes empirin individuellt, vilket också 

bidrog till en ökad interbedömarreliabilitet. Någonting vi gjorde i studien för att öka reliabiliteten 

var att vara medvetna om våra personliga åsikter och försöka analysera materialet med visst avstånd 

vid urval och analys (ibid.). Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten är anakronism, 

vilket innebär en medveten eller omedveten placering av ord i en tidsbunden kontext där de inte 

ursprungligen ingår (NE, u.å.a.). Då språkbruket ständigt utvecklas och förändras finns det en risk 

för att vi dragit allt för stora slutsatser av ord och uttryck som används i de äldre SOU:erna 

samtidigt som dessa begrepp kanske inte var ovanliga eller anmärkningsvärda i rätt tidsbundna 

kontext. 

Generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan representera verkligheten i större utsträckning 

än endast den undersökta empirin (Bryman, 2018:216). En generell begränsning med den 

kvalitativa metoden är att de inte täcker in samma omfattande data som en kvantitativ studie gör, 

 
7 Begreppet “flytande signifikant” har använts i analysen, men uttrycks inte i den löpande texten då det bedömdes störa 

läsaren. 
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utan istället fokuserar på att få en djupare förståelse för ett komplext samspel (Padgett, 2000:2). En 

nackdel med just dokumentstudier är att dokumenten ursprungligen inte är framtagen för 

forskning. Urvalet av studiens empiri har således en begränsning i att de inte kan anpassas för att 

besvara studiens syfte (ibid.:124f). I vår studie har nio SOU:er analyseras för att skapa en förståelse 

för statliga diskurserna om ungdomsbrottslighet. På grund av detta kan resultaten inte generaliseras 

till andra områden som exempelvis den mediala och politiska diskursen, och inte heller till andra 

SOU:er. 

4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017:12) beskriver att en viktig etisk aspekt att betänka är forskaretik vilket 

omfattar etik i relation till forskning, forskarsamhället och samhället i övrigt med utgångspunkt i 

forskarens roll och vetenskaplig oredlighet. För att ha en god forskaretik behövde vi för det första 

fundera över vår roll som forskare och samtidigt vara medvetna om att vår bakgrund kan ha påverkat 

hur studien genomfördes (Eldén, 2020:70). Att våra subjektiva tolkningar påverkat studiens resultat 

har resonerats kring i relation till studiens reliabilitet (se avsnitt 4.4), men bör även lyftas som ett 

etiskt övervägande. Vi är medvetna om att det finns en subjektiv aspekt av studien som kan ha 

påverkat studiens resultat, men utifrån studiens syfte och frågeställningar har en bedömning gjorts 

om att denna aspekt inte påverkat studien negativt. För det andra krävs det att vetenskaplig oredlighet 

i form av exempelvis förfalskning eller plagiat inte förekommer (Vetenskapsrådet, 2017:63). För 

att undvika vetenskaplig oredlighet i denna studie har vi löpande arbetat för att på ett transparent 

sätt redogöra för såväl materialinsamling som analys. Vi har genomgående använt oss av 

sidhänvisningar och i de fall där vi gjort egna översättningar av begrepp från litteratur på ett annat 

språk antingen markerat citattecken eller skrivit originalordet i en fotnot. 
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5. RESULTAT 

Detta kapitel innefattar diskursanalysens resultat. De tre tidsperioderna tillägnas en egen rubrik där 

resultaten presenteras. Vidare relateras underrubrikerna till de tre statliga diskurser som studerats, 

nämligen: benämningen av unga som lagförts, konstruktionen av ungdomsbrottslighet som socialt 

problem samt utvecklingen av det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. Resultatet av 

diskursanalysen (nodalpunkterna och momenten) har sammanställts i tabeller för respektive 

tidsperiod och bifogats som bilaga 1, 2 och 3. Kapitlet innefattar dessutom enklare analytiska 

resonemang. Den omfattande analysen av utredningarna följer i nästkommande kapitel. 

5.1 Tidsperiod 1 (1935–1956) – Behandlingsoptimism 
I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen av SOU 1935:67, SOU 1942:28 och SOU 

1956:55. Förstnämnda SOU:n kom att lägga grunden för en ny lag om tvångsuppfostran, den andra 

ledde till lagstiftning om åtalseftergift och den sista bidrog till 1962 års brottsbalk. Se tidslinjen i 

bilaga 4 för en vidare begreppsförståelse och ytterligare information om lagstiftningsprocesser, 

samt bilaga 1 för en överblick av kodningen. 

5.1.1 Benämningar av unga som lagförts 
I SOU 1935:67 är ”unga förbrytare” det begrepp som främst används för att benämna unga som 

lagförts. Detta begrepp utlästes därför som en nodalpunkt i diskursen om hur unga som lagförts 

benämns. Detta är i sig inte särskilt kontroversiellt, däremot förstås nodalpunkten på ett annat sätt 

genom att undersöka vilka moment som fyller dess mening. Till att börja med kategoriseras de 

unga förbrytarna tydligt efter grupperna: välartade, vanartade och undermåliga element. Den första 

gruppen, välartade, som inte kräver behandling i lika stor utsträckning beskrivs som 

uppfostringsbara, normala och godartade. Den andra gruppen, de så kallade vanartade, förstås som 

mindre välartade, oförbätterliga och abnormala. Den tredje gruppen, undermåliga element, är de 

ungdomar som anses mest svårhanterliga ungdomarna benämns som antisociala imbecilla, djupt 

depraverade och psykopater. Ytterligare en återkommande benämning i denna kategori är element, 

som endast används om de undermåliga, icke önskvärda och abnormala ungdomarna. 

För behandlingen inom sådan anstalt [allmän uppfostringsanstalt] måste det nämligen vara i hög grad 

menligt, att normala och i många fall relativt godartade elever där komma i beröring med psykiskt 

undermåliga element. Med den mottaglighet, som inom en anstalt samlade ungdomar äga för dåliga 

inflytelser, är det av synnerlig vikt att skydda dem från sådana. – SOU 1935:67, s. 28f. 

Vidare talas det om vikten av att inte beblanda välartade barn med de vanartade barnen då det kan 

störa uppfostringsprocessen. I SOU:n läggs det vikt på att uppfostringsmiljön ska vara 

individanpassad så undermåliga element inte ska störa behandlingen för de normala och 

uppfostringsbara. Även i SOU 1942:28 återfanns nodalpunkten “unga förbrytare”, men också 

“unga lagöverträdare”. Dessa benämns bland annat som ouppfostrade, outbildade, överdådiga och 

okynniga. Diskursen om hur unga som lagförts benämns kan förstås genom att se till vilka förslag 

SOU:n lägger fram. Åtalseftergift föreslås bland annat med anledning av att de unga ska slippa gå 

igenom en domstolsprocess som kan vara skadlig för dem. Således kan momenten i diskursen om 

unga som lagförts definieras som omogna och sköra då det skulle vara för påfrestande att genomgå 

en sådan process. 
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I SOU 1956:55 börjar unga som lagförts i allt större utsträckning benämnas som “unga 

lagöverträdare”, vilken av analysen framstod som en nodalpunkt. De moment som genom 

ekvivalenskedjor kopplades till nodalpunkten “unga lagöverträdare” var kriminella ungdomar, 

underåriga kriminella, ynglingar, ej laglydiga och klientel. I och med att en stor del av SOU 1956:55 

behandlar påföljdssystemet sker kategoriseringen av unga som lagförts till stor del beroende på 

ålder. Åldersspannet 15–17 år ställs i relation till 18–20 år, exempelvis genom att hänsyn till 

personens ålder och utveckling borde tas vid påföljdsbestämning för unga mellan 15–17 år. SOU 

1956:55 diskuterar huruvida social utsatthet i barnets uppväxt lett till brottslighet och det 

konstateras att domstolsbeslut väger in sådana aspekter. I utredningen resoneras det om att unga 

som lagförts inte bör sammanföras med svårt kriminella vuxna, om det förefaller sig oklart i vilken 

utsträckning den unge kommer återfalla i brott. Det talas således om de unga som eventuella 

återfallsförbrytare. Mot ovanstående ställs unga 15–17-åringar inte enbart mot 18–20-åringar, utan 

även mot vuxna som lagförts. Det sker således en återkommande kategorisering av brottslingen, 

främst utifrån dennes ålder, men även med utgångspunkt i brottets särart. 

5.1.2 Konstruktioner av ungdomsbrottslighet som socialt problem 
I SOU 1935:67 framhålls återkommande, med utgångspunkt i motiveringen av tvångsuppfostran, 

att ungdomsbrottslighet är resultatet av bristfällig uppfostran och disciplin. Det var därför möjligt 

att utläsa “bristfällig uppfostran” och “tvångsuppfostran” som nodalpunkter i texten. Den 

bristfälliga uppfostran konstrueras i relation till att ungdomarna som begår brott är outbildade och 

oskötsamma. Med tvångsuppfostran ska ungdomarna lära sig laglydnad och skötsamhet genom 

tillsyn och handledning samtidigt som de yrkesutbildas. På detta sätt motiveras att 

tvångsuppfostran kan vara en typ av uppfostrande behandling som leder till att ungdomarna kan 

återanpassas till samhället. Mot denna bakgrund beskrivs ungdomsbrottslighet som ett problem 

sprunget ur individuella faktorer. Det individuella perspektivet återkommer även i relation till att 

olika grupper av brottslingar bör behandlas på olika sätt. Bland annat lyfts att ungdomsfängelse bör 

användas för brottslingar som är i behov av omhändertagande för att fostras till arbete och 

laglydnad, men att ungdomsfängelse inte är lämpligt i de fall där en individ råkat komma i konflikt 

med lagen på grund av yttre tillfälligheter. 

I SOU 1942:28 förs en diskussion om vilka samhällsåtgärder som kan verka brottspreventivt. Ett 

resonemang som förs är, i likhet med SOU 1935:67, att individens fostran är en viktig del i det 

brottspreventiva arbetet och att det således är uppfostrande åtgärder som är att föredra – inte 

straffande påföljder. I likhet med detta beskrivs den bristfälliga uppfostran kunna hanteras med 

hjälp av strängare tillsyn i hemmet och skola tillsammans med en allvarlig varning. Idéen om att 

utbildning och uppfostran är avgörande faktorer för en återanpassning i samhället visar sig även 

tydligt i SOU 1956:55. Ungdomsbrottsligheten ses som en konsekvens av individens sociala miljö 

under de tidiga barnaåren. Uppfostran ansågs spela en avgörande roll i huruvida barnet skulle begå 

brott i tonåren eller inte. De unga som haft en bristfällig uppfostran löper större risk att forma en 

oönskad personlighet och “känsloinställning”, vilket i sin tur riskerar att denne begår brott. Med 

detta sagt förklarades ungdomsbrottslighet som något som sker på individnivå i samhället. 

5.1.3 Beskrivningar av det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts 
Justitiedepartementet och socialdepartementet beskrivs vara de övergripande huvudmännen för 

unga som lagförts i SOU 1935:67 och analyserades därför som nodalpunkter i diskursen. Under 
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justitiedepartementet löd dåvarande fångvårdsstyrelsen vilken ansvarade för ungdomspåföljder 

såsom ungdomsfängelser och allmänna uppfostringsanstalter. Under socialdepartementet löd 

verksamheter inom exempelvis barnavården, vilka bland annat skötte skyddshemmen. 

Skyddshemmen bestod av skolhem, yrkeshem och hemskolor där omhändertagna barn och 

ungdomar bodde. Därförutom har barnavården beskrivits kunna verka brottspreventivt eftersom 

denna aktör tidigt kan upptäcka “abnorma element” och arbeta förebyggande för senare brottsliga 

handlingar. Insatserna beskrivs vara som mest effektiva i ett tidigt skede. 

Det sagda torde vara tillräckligt för att framhålla vikten från brottsförebyggande synpunkt av att 

barnen får en uppfostran som ger dem en positiv känsloinställning till omgivningen, vänjer dem att 

taga hänsyn till andra och lär dem de regler – moralregler och andra regler – som de måste iakttaga för 

att bli accepterade såsom fullvärdiga samhällsmedlemmar. Föräldrarna har här en viktig uppgift. För 

de fall där uppfostran försummas eller visar sig otillräcklig tillkommer det den offentliga barnavården 

att gripa in. [...] En effektiv barnavård minskar således behovet av framtida kriminalvård. – SOU 

1956:55, s. 30. 

I SOU 1942:28 och SOU 1956:55 beskrivs att de ungas beteenden och handlingar i första hand 

vara föräldrarnas ansvar, men att barnavården behövde ingripa om uppfostran var så pass bristfällig 

att den unge lagfördes. Därför utlästes “barnavården” som en nodalpunkt i denna SOU. I 

utredningarna framhålls att den mest effektiva strategin för att hantera ungdomsbrottsligheten är 

tidiga ingripanden i form av individuellt anpassad behandling. SOU 1956:55 konstateras att en 

effektiv barnavård i längden skulle bidra till en minskad belastning på kriminalvården. Vidare 

diskuteras även domstolsprocessens inverkan på ungdomar och för att undvika att lagöverträdare 

under 18 år skulle behöva gå igenom en domstolsprocess läggs det i SOU 1942:28 fram ett förslag 

om åtalseftergift. Det ansågs finnas ett behov av att åtalsplikten bör mjukas upp, speciellt gällande 

unga, då samhället kan vidta tillräckligt ingripande och effektiva åtgärder i barnavårdens regi. Under 

den här perioden finns en samstämmighet kring att barnavårdsnämnden ska ansvara för unga som 

lagförts och de vanligaste påföljderna under denna period var därför uppfostrande åtgärder i 

barnavårdsnämndens regi. Även förhållandet mellan socialvården och kriminalvården samt att ta 

hänsyn till barnets bästa började uppmärksammas. I SOU 1956:55 utlästes nodalpunkten 

“socialvården” och beskrivs vara den ansvarande aktören för unga som lagförts. Utredarna skriver 

att socialvården, trots upprustning, fortfarande saknar kvalifikationer och resurser för att 

omhänderta de mest svårartade fallen, vilket ofta resulterade i anstaltspåföljd. Detta ansågs vara 

rättsosäkert och ineffektivt. 

Att döma ungdom i pubertetsåldern till fängelse innebär [...] att samhället ger upp hoppet om att 

kunna bryta den unges utveckling till återfallsförbrytare och uppfostra honom till en laglydig 

medborgare. – SOU 1956:55, s. 80. 

I SOU 1956:55 framhålls att socialvården inte bör överta ansvaret för anstaltsvården utan att det 

ansvaret bör ligga kvar hos kriminalvården. Samtidigt argumenteras det för, som det är möjligt att 

utläsa av ovanstående citat, att det inte är lämpligt att döma personer under 18 år till 

frihetsberövande påföljder i kriminalvårdens regi. Vidare beskrivs det finnas ett behov av att den 

lagstiftning som gäller för unga upp till 17 år även skulle gälla gruppen 18–20 år. 
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5.2 Tidsperiod 2 (1977–1993) – Ett mer rättssäkert system 
SOU:erna som analyserats i denna tidsperiod är SOU 1977:83, vilken föreslog att ungdomsfängelse 

skulle avskaffas, SOU 1986:14 som till stor del kom att representera debatten om vård i frihet eller 

på anstalt, samt SOU 1993:35B vilken är en av de utredningar som låg till grund för 

påföljdsreformen 1999. Se tidslinjen i bilaga 4 för en vidare begreppsförståelse och ytterligare 

information om lagstiftningsprocesser, samt bilaga 2 för en överblick av kodningen. 

5.2.1 Benämningar av unga som lagförts 
I de analyserade SOU:erna förekommer ett antal moment som ger innehåll till benämningen av 

unga som lagförts. I SOU 1977:83 tillskrevs nodalpunkten “unga lagöverträdare” med momenten 

missbruk, psykiska besvär, eftersatt utbildning och läs- och skrivsvårigheter. Utredarna särskiljer 

inte längre de unga baserat på ålder, kön och symtom när det gäller institutionsvård inom 

socialtjänsten. Dessutom benämns nu de unga som självständiga individer som bör ha större 

inflytande gällande deras påföljder. Behandling ska endast ges om den unge själv vill det, förutom 

då socialnämnden omedelbart måste omhänderta den unge. Sammanfattningsvis präglas diskursen 

om unga som lagförts i tidsperiod 2 av att ungdomar inte nödvändigtvis behöver behandlas, utan 

att de främst behöver straffas. Häri förloras idéen om tvångsvård av exempelvis missbruk. 

[…] [S]ocialtjänsten saknar resurser och metoder, eller i vart fall är dessa bristfälliga, för 

omhändertagande av de svårast störda ungdomarna. [...] Ungdomar, eller barn som det kanske ofta 

med hänsyn till utvecklingsgraden är fråga om, hör enligt vår uppfattning inte hemma på 

kriminalvårdens anstalter. – SOU 1986:14, s. 438. 

I SOU 1986:14 utlästes “unga lagöverträdare” som en nodalpunkt. Momenten som fyller meningen 

i denna benämning humaniserar ungdomarna till viss del. Det talas nu om att ungdomarna är barn, 

med hänsyn till deras utvecklingsgrad. Dessutom tar utredarna starkt avstånd från att unga 

lagöverträdare ska vara en målgrupp för frihetsberövande insatser. Liknande avståndstagande 

återfinns även i SOU 1993:35. I SOU 1986:14 förespråkas socialtjänsten som huvudman, samtidigt 

som myndighetens resursbrister hindrat dem från att omhänderta de “svårast störda” ungdomarna. 

Utredarna kategoriserade de unga baserat på hur “störda” de var. Dock skriver utredarna om hur 

det “mycket svårt störda klientelet” endast består av cirka 40 unga per år. Till skillnad från SOU 

1977:83 fokuserar SOU 1986:14 i större utsträckning på åldersgrupper. Åldersgruppen 15–17 anses 

vara målgrupp för socialtjänsten, medan 18–20 åringarna i vissa fall kan komma att bli målgrupp 

för kriminalvården. Detta visar på att författarna av SOU 1986:14 även kategoriserade de unga 

baserat på deras ålder. 

Nodalpunkten i SOU 1993:35 utlästes även den vara “unga lagöverträdare”. Denna SOU inkluderar 

i större utsträckning teorier och forskning om unga som lagförts, däribland olika orsaksteorier. 

Utredarna konstaterar att den mest brottsaktiva gruppen i samhället är ungdomarna och att det 

vanligaste är att brottsaktiviteten avtar med åldern. I relation till detta beskrivs en förståelse för 

ungdomars ambivalens och mognadsprocess. Därförutom var SOU 1993:35 den första 

utredningen i vår empiri som tog upp frågan om invandrarungdomar och att de är 

överrepresenterade på § 12-hem.8 I SOU:n definieras unga med invandrarbakgrund som personer 

utan svenskt medborgarskap. Invandrare med medborgarskap benämndes som “neutraliserade 

 
8 Institutioner som verkställer påföljden sluten ungdomsvård och tvångsomhändertaganden enligt Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (NE, u.å.b.). 
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svenskar”. Överrepresentationen av invandrarungdomar förklaras med socioekonomiska faktorer 

som försatt dessa ungdomar i asociala sammanhang, som exempelvis brottslighet och missbruk.9 

5.2.2 Konstruktioner av ungdomsbrottslighet som socialt problem 
I SOU 1977:83 utlästes nodalpunkten “samhällsproblem”. Allmänpreventionen får ett uppsving 

under denna period då det tidigare rättssystemet ansågs vara alltför moraliserande. Exempelvis 

diskuteras det i SOU 1977:83 att påföljden skyddstillsyn bör ha en allmänpreventiv verkan snarare 

än att reagera på den unges person. Mot detta framhålls ändå det individualpreventiva perspektivet 

då det i SOU:n diskuteras om skyddstillsyn kontra frihetsberövande påföljder. Slutsatsen blev att 

skyddstillsyn bör förordas eftersom frihetsberövande påföljder riskerar att skada den unge. 

Samtidigt motiveras fängelsestraff för unga genom att hänvisa till “allmän laglydnad”. Att 

ungdomsbrottslighet sågs som ett samhällsproblem utlästes i resonemangen om att 

ungdomspåföljder bör främja den dömdes anpassning i samhället, vilket även framhålls i SOU 

1986:14. Samhällsproblemet förklarades uppstå i de normer som förmedlas till unga genom 

familjen och skolan. 

Generellt sett har 1960- och l970-talens tro på behandling som lösning på problem med brottsligheten 

och då i första hand ungdomsbrottslighet blivit en besvikelse. Innebär detta att behandlingstanken när 

det gäller samhällets åtgärder mot unga lagöverträdare i sin helhet bör förkastas? Troligen inte. 

Däremot är det nödvändigt att de föregående decenniernas tämligen okritiska optimism, ersätts med 

en systematisk och grundlig kunskapsinsamling. – SOU 1993:35B, s. 64. 

I SOU 1993:35B framhålls det att forskning bör ligga till grund för kunskapen om, och aktionerna 

mot, ungdomsbrottslighet. I utredningen konstateras det att behandlingstanken inte skulle avfärdas 

helt, men att den “okritiska optimism[en]” borde ersättas med evidensbaserad praktik. De 

nodalpunkter som framkom i analysen är således “samhällsproblem”, “bakgrundsfaktorer”, 

“forskning” och “sociala relationer”. En stor del av utredningen fokuserar dessutom på 

ungdomsbrottslighetens orsaker. Orsakerna förklarades med biologiska och psykologiska aspekter, 

dålig känslomässig kontakt mellan föräldrarna samt bristande skolgång. Till detta relateras även 

forskning som visar på att individer med bristande självkontroll och otrygg anknytning löper större 

risk än genomsnittet att utveckla avvikande beteenden. Nodalpunkten “sociala relationer” får 

betydelse genom att ungdomsbrottslighet beskrivs påverkas av tillgång till fritidsaktiviteter och 

dennes sociala nätverk. Med det individualpreventiva fokuset presenteras forskning rörande 

inkapacitering, stämpling och diversion. Vidare anser utredarna att straff fungerar brottspreventivt 

och avskräckande, både i allmän- och individualpreventivt syfte samt att behandling snarare 

fungerar individualpreventivt genom att förändra individens situation. 

5.2.3 Beskrivningar av det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts 
Det framkommer i de tre SOU:erna publicerade under denna tidsperiod att individualprevention 

inte bör tillgodoses med frihetsberövande.10 En konsekvens av detta var att ungdomsfängelset 

avskaffades 1979. Behandlingsideologin som rådde under 1930–1960-talen ansågs då skapa 

rättsosäkerhet då påföljderna var vaga, konturlösa och inte förutsebara. Med detta sagt vill 

utredarna att unga som lagförts först och främst ska stå under socialtjänstens ansvar. Dessutom 

bedöms det att socialvårdslagarna borde slås samman och bilda en enhetlig socialtjänstlag, vilket 

 
9 Samma förklaring gäller även de “svenska unga lagöverträdarna”. 
10 Se exempelvis SOU 1977:83. s. 77 och 1986:14, s. 13. 



Wilma Almqvist & Moa Martinsson 

24 (51) 
 

realiserades 1982.11 Förslaget innebar ett nytt helhetsperspektiv på den enskilde och att insatser 

skulle ske i frivillig form, förutom när det gällde unga som uppfyllde rekvisit i LVU. I de fall en ung 

lagförd behövde åtgärder av tvångsmässig karaktär var det socialtjänstens ansvar att ingripa. Det är 

tydligt att “socialtjänsten” är nodalpunkten när det kommer till ansvaret för unga som lagförts. I 

SOU 1977:83 lyfts vikten av att skilja på socialtjänstens vårdsynpunkter och kriminalvårdens 

kontrollfunktion. Samverkan mellan dessa aktörer värderas högt och utredarna skriver att den bör 

fortlöpa och utvecklas. Dessutom anses socialtjänsten ansvara för att erbjuda stöd och hjälp för 

unga som dömts till kriminalvård i frihet eller frigivits från anstalt. Syftet med detta är att skapa 

goda förutsättningar för en återanpassning in i samhället. SOU 1986:14 fortsätter betona vikten av 

återhållsamhet gällande fängelsestraff för unga lagförda och socialtjänsten som huvudansvariga för 

de unga. Däremot lyfter utredarna frågan om socialtjänstens resurser och metoder, vilka de anser 

vara bristfälliga. Detta leder till att domstolen i vissa fall dömer unga till påföljd i kriminalvårdens 

regi eftersom socialtjänstens insatser inte anses vara tillräckligt ingripande. Utredarna uppfattar 

detta som en lucka i lagstiftningen om ungdomspåföljder. 

Det kommer dock alltid finnas en grupp barn som grund av de ovan nämnda bakgrundsfaktorena 

kommer att löpa påtagligt större risk än genomsnittet att utveckla allvarliga anpassningsproblem, 

däribland grov brottslighet. Förebyggande åtgärder gentemot dessa ungdomar bör bl.a. riktas in deras 

relationer med jämnåriga kamrater. Åtgärder som försvårar deras anknytning till de asociala nätverken 

är här av stort intresse. [...] Lagstiftningens möjligheter att påverka brottsnivån i samhället måste mot 

bakgrund av ovan sagda anses vara tämligen begränsade. – SOU 1993:35B, s. 38. 

SOU 1993:35B diskuteras huruvida lagstiftningen i sig kan påverka brottsnivån i samhället eller 

inte. Slutsatsen blev att lagstiftning inte är ett effektivt verktyg för att påverka individers beteenden. 

Istället betonar de vikten av att stärka de sociala relationerna och försvaga de asociala relationerna. 

Utöver det sociala nätverket anses socialtjänsten ansvara för att tillsätta åtgärder baserat på den 

enskildes problematik. Det kan handla om familjeterapi, missbruksbehandling eller individuell 

terapi. Det viktigaste är att insatserna bygger på forskning och att de är tidsbegränsade. I enlighet 

med rättsväsendets och kriminalvårdens minskade ansvar för unga visar statistik presenterad i SOU 

1993:35B att ungdomar över 15 mycket sällan genomgår domstolsprocess. Ärendet hanteras istället 

av socialtjänsten, vilket formulerar “socialtjänsten” som en nodalpunkt i denna SOU gällande 

diskurser om ansvarsbärare. Däremot anser inte utredarna i SOU 1993:35B att påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten lever upp till proportionalitet, förutsebarhet och 

konsekvens. Det talas vidare om att renodla socialtjänstens roll och därmed utmönstra påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten. Istället anser utredarna att domstolens inflytande ska 

öka och att särskild tillsyn ska införas för att fungera som en ersättande insats. Socialtjänstens roll 

som ansvarsbärare kvarstod då det till slut konstaterades att det skulle vara mer skadligt för den 

unge att stå under kriminalvårdens regi. 

5.3 Tidsperiod 3 (2004–2018) – Hårdare tag 
Resultaten som presenteras är analyserna av SOU 2004:122, SOU 2012:34 och SOU 2018:85. 

Förstnämnda SOU hade i uppdrag att utreda 1999 års påföljdsreform och de två andra låg till grund 

för Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. Se tidslinjen i bilaga 4 för en vidare 

 
11 Se bilaga 4 för en mer lättillgänglig tidslinje över lagstiftningen. 
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begreppsförståelse och ytterligare information om lagstiftningsprocesser, samt bilaga 3 för en 

överblick av kodningen. 

5.3.1 Benämningar av unga som lagförts 
I de tre SOU:erna under denna tidsperiod utlästes “unga lagöverträdare” som en genomgående 

nodalpunkt. Utöver denna benämning, beskrivs de även som “barn/ungdomar som begår 

kriminella handlingar”, “ungdomar som begår brott”, ”den dömde” och “den unge”. Det framgår 

av diskursen i SOU:erna att det råder en särbehandling av unga som lagförts, speciellt i åldrarna 

15–17 år, och denna särbehandling relateras till att personer under 18 år anses vara barn enligt 

barnkonventionen. 

Vidare visade uppföljningen av sluten ungdomsvård att de personer som hade dömts till den påföljden 

främst kom från storstadsområdena, företrädesvis från de segregerade förortsområdena med 

omfattande sociala problem. Utöver den nämnda problematiken har ett ökande missbruk, särskilt 

bland barn och unga vuxna, ökat behoven av socialtjänstens insatser. Fler personer har också 

komplexa livssituationer - många har en kombination av allvarliga medicinska, personlighetsmässiga 

och sociala svårigheter. – SOU 2004:122, s. 198. 

Alla tre utredningar lyfte barnperspektivet och benämnde genomgående de unga som socialt 

utsatta, mitt i en mognadsprocess och i behov av särskilt stöd. Social utsatthet, tillsammans med 

missbrukare och storstadsbor, skrivs även specifikt om i relation för att beskriva unga som dömts 

till sluten ungdomsvård i SOU 2004:122. Vidare presenterar SOU 2018:85 forskning som 

uppmärksammar att ungas empati- och självkontrollsförmåga inte är färdigutvecklad. Då detta 

exempelvis påverkar en 20-årings ansvarsförmåga kan således 20-åringen reagera liknande som en 

16-åring när denne utsätts för påfrestningar. I SOU 2012:34 lyfts att ungdomsvård syftar till att 

stödja den unge på vägen till ett socialt välfungerande liv. Dessutom belyses ungdomskulturen som 

en eventuell riskfaktor, eftersom personer med “allvarliga beteendeproblem” i grupp kan bidra till 

ökade “antisociala” attityder och beteenden. 

Något som generellt skiljer tidsperiod 3 från de tidigare tidsperioderna är att 

ungdomsbrottsligheten till viss del normaliseras och antas vara en naturlig fas under uppväxten. 

En majoritet av de unga som lagförts blir dömda för lindriga brott och beskrivs vara näst intill 

normala och oftast utan sociala problem. Däremot skriver SOU 2004:122 om ”kroniska 

brottslingar”, personer som lagförts fler än nio gånger, som en gärningsmannagrupp. Dessa 

personer har ofta lagförts redan som unga, vilket gör att unga lagförda ses som eventuella framtida 

återfallsförbrytare. Vidare tycks det inte vara önskvärt att beblanda unga och vuxna lagöverträdare, 

vilket talar tydligt för en särskiljning mellan unga och vuxna lagförda. SOU 2012:34 framställer 

unga lagförda som känsliga, dels med bakgrund till tidigare förda resonemang, dels med hänsyn till 

risken av att den unge kan komma att påverkas starkt av ett strängt påföljdsval. Bland annat 

benämns den unge som känslig för den stigmatiseringsprocess som kan följa av en sträng påföljd, 

och att den unge då riskerar att utveckla en kriminell identitet. Vidare påpekar SOU 2012:34 att 

identiteten kan verka för status och respekt samt bidra till en gemenskap som unga generellt lätt 

lockas till. 

Åldern på den unge har kommit att bli mycket viktig i denna tidsperiod. Bland annat återfinns 

benämningen ”den tilltalades ungdom”, vilket med diskursteorin kan tolkas som en särskiljning 

från personen och dennes ålder. I SOU 2018:85 görs en stor skillnad mellan myndiga och omyndiga 
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personer. De börjar tala om 18-åringar på samma sätt som vuxna personer och anser att myndiga 

personer ska vara lika inför lagen. I och med detta ansågs det finnas ett behov av att avskaffa all 

särbehandling för personer i åldrarna 18–20 år. I och med detta förslag skulle ytterligare en tröskel 

uppstå i straffsystemet. Den första tröskeln återfinns vid 15 års ålder, då straffmyndighetsåldern 

inträffar, och den andra tröskeln skulle då vara vid 18 års ålder. SOU 2018:85 presenterar detta 

förslag och drar slutsatsen att det kan tolkas som att samhället förväntar sig en viss utvecklings- 

och mognadstakt hos unga personer. 

5.3.2 Konstruktioner av ungdomsbrottslighet som socialt problem 
I tidsperiod 3 framhålls, i likhet med tidsperiod 2, att ungdomsbrottslighet är ett samhällsproblem. 

Samtidigt präglas perioden av ett strafftänkande, med proportionalitet, förutsebarhet och 

konsekvens som ledord. Behandlingstanken har dock fortfarande ett inslag, speciellt för de unga, 

med ledorden individualprevention, humanitet och tolerans. Exempelvis förordade utredarna 

ungdomsvård framför ungdomstjänst. I SOU 2004:122 beskrivs hanteringen av 

ungdomsbrottslighet som socialt problem utifrån att hela den unges sociala situation behöver 

beaktas och i SOU 2012:34 värderas barnkonventionen högt. Vidare skrivs det återkommande i 

SOU 2004:122 att påföljdssystemet och dess innehåll måste vara pedagogiskt och att lagstiftningen 

ska vara lättillgänglig för såväl yrkesverksamma som de unga. Med detta hoppas man att synen på 

ungdomsbrottslighet i så stor utsträckning som möjligt ska vara likställd mellan samtliga 

kommuner, vilket även uppmärksammas i SOU 2012:34. Förutsebarhet aktualiseras dessutom i 

frågan om brottsoffrets perspektiv i relation till ungdomsbrottsligheten. I denna diskussion belyses 

exempelvis medling som en påföljd. Den presenterade forskningen i SOU 2012:34 visar att medling 

för unga som lagförts är effektivt, men att det kräver samtycke från brottsoffret, vilket gör påföljden 

oförutsägbar. 

Ytterligare en faktor kring konstruktionen av ungdomsbrottslighet som socialt problem är 

ungdomsbrottslighetens orsaker, vilket ännu ses som en svårgreppad fråga. Utredarna kan inte 

fastslå vilka riskfaktorer som bidrar till ungdomsbrottslighet, men belyser att aspekter som kan 

innebära ökad risk för att begå brott är biologiska, psykologiska, socialpsykologiska och sociala 

faktorer. I SOU 2004:122 återkommer ofta socioekonomiska riskfaktorer och riskfyllda 

personlighetsegenskaper i frågan om ungdomsbrottslighet. Därförutom anses föräldrarnas 

omsorgsförmåga och boendeområde spela in i barnets utveckling. Genom analysen utlästes 

”mångfacetterad problematik” som nodalpunkt i denna diskurs, då samtalet ofta landar i att 

ungdomsbrottsligheten är ett omfattande och komplext problem. Till följd av detta blir även 

hanteringen av ungdomsbrottslighet bred, där organisationsstruktur, kompetens hos 

yrkesverksamma och eftervård spelar in. I relation till detta uppmärksammas den så kallade 

”ryggsäcken” som ett sätt att tackla ungdomsbrottsligheten med ett helhetsgrepp. Med ryggsäcken 

menas att hela den unges livssituation måste tas i beaktning för att effektivt kunna eliminera 

riskfaktorer och stödja skyddsfaktorer. Här är de viktigaste aspekterna skola, familj, närmiljö och 

vänner. Parallellt med arbetet kring den enskilde och dessa aspekter anses det att 

brottsförebyggande arbete även ska innebära allmänna åtgärder inom bland annat skola och social- 

och hälsovården. Vidare skrivs det i SOU 2012:34 om hur arbetet ska syfta till att motverka 

ogynnsam utveckling hos den unge. I linje med detta anser utredarna att böter inte är en effektiv 

påföljd, dels för att den är snäv, dels för att böterna ofta betalas av den unges föräldrar. Dessutom 

förstås i SOU 2004:122 att de vuxna tungt kriminella personerna ofta varit aktuella inom 
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socialtjänsten innan de var 15 år. Detta kan förstås som att ungdomsbrottsligheten som socialt 

problem kan hanteras redan innan den unge i allvarlig grad utvecklats ogynnsamt. 

Utan att ge uttryck för någon tolerans eller acceptans för ungdomars brottslighet, kan man säga att det 

ofta ingår i en normal utvecklings och mognadsprocess för en ung människa att någon gång begå en 

olaglig handling av mindre allvarlig art. För den stora grupp ungdomar vars personliga och sociala 

förutsättningar inte innefattar särskilda riskfaktorer för fortsatt brottslighet, kan en alltför ingripande 

påföljd verka kontraproduktivt. Ett strängt påföljdsval kan få såväl den unge själv som dennes 

omgivning att identifiera den unge som kriminell, när det egentligen är fråga om ett utslag av 

oförstånd och bristande mognad. – SOU 2012:34, s. 508. 

I SOU 2012:34 och SOU 2018:85 motiveras billighetsskäl med humanitetsperspektivet, rättvisa och 

skälighet. Utredningarna formulerar ungdomsbrottslighet som en naturlig och episodisk del i en 

ung persons utveckling och menar att straffrätten bör fokusera på de grövre brotten. Samtidigt 

framhålls i SOU:erna att straffrätten måste bibehålla sin normbildande funktion, även för de yngsta 

som begår lindriga brott. Vidare menar utredarna att en straffrättslig överreaktion på ringa brott är 

kontraproduktivt då den unge riskerar att identifiera sig som kriminell och att de mer omfattande 

insatserna därför borde riktas mot de unga som begår allvarliga brott. Utredarna framhåller att det 

inte finns tillräckliga ungdomspåföljder och lägger därför fram ett förslag om 

ungdomsövervakning. För att ungdomsövervakning ska vara tillräckligt ingripande för unga som 

begått allvarliga brott krävs det en inskränkning av rörelsefriheten, dock utan institutionsvistelse. 

Därförutom anses det att påföljden ska vara behandlingsinriktad. 

Den forskning som presenteras i SOU 2018:85 visar på att fängelsestraff för unga verkar 

kontraproduktivt, strängare straff leder till en repressionsspiral12 och att unga inte är 

färdigutvecklade förrän i 25-årsåldern. Samtidigt står det i kommitténs direktiv att de har i uppdrag 

att utreda hur en avskaffad straffrabatt för 18–20-åringar ska genomföras. Det särskilda yttrandet 

av Ivarsson och Ulväng i SOU 2018:85 (s. 355ff) lyfter detta som problematiskt eftersom förslaget 

inte överensstämmer med forskningen rörande hur lagförda ungdomar bör behandlas. 

5.3.3 Beskrivningar av det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts 

[S]ocialtjänstens allmänna ansvar för unga personers sociala situation [innebär] att åtgärder inom 

socialtjänsten bör vara ett oundgängligt och bärande inslag i påföljdssystemet för unga lagöverträdare. 

Enligt vår bedömning bör därtill den sedan länge uttalade ambitionen att hålla unga lagöverträdare 

utanför Kriminalvården få fortsatt genomslag. Att det finns tillräckliga påföljdsalternativ utanför 

Kriminalvården - och då främst inom socialtjänsten - har därför ett stort egenvärde. – SOU 2012:34, s. 

362. 

Under tidsperiod 3 har socialtjänsten ett övergripande ansvar för unga som lagförts och utlästes 

därmed som en nodalpunkt i denna diskurs. Det framhålls i SOU 2004:122 att påföljdssystemet för 

unga främst bör utformas så de blir aktuella för insatser inom socialtjänsten. Detta eftersom de i 

högre utsträckning än kriminalvården kan verkställa ambitionen om en positiv förändring genom 

vård och behandling. Utredarna resonerar kring socialtjänstens ansvar som en konsekvens av att 

behandlingstanken länge påverkat det svenska rättssystemet. I relation till detta framhålls att 

socialtjänsten ska stå för behandlingen då de anses ha mest erfarenhet och kompetens av arbetet 

med unga. Socialtjänstens ansvar för unga som lagförts framhålls i SOU 2012:34 som en 

 
12 Detta betyder att det som anses vara strängt normaliseras, vilket leder till krav på ännu strängare straff. 
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“oundgänglig” och “bärande” del i påföljdssystemet för unga. Även i SOU 2018:85 beskrivs 

socialtjänsten som en viktig aktör just eftersom socialtjänsten har ett övergripande ansvar för 

ungdomars sociala situation. I SOU 2004:122 lyfts statistik som uppmärksammar att vuxna 

lagöverträdare som barn ofta varit föremål för insatser inom socialtjänsten. På så sätt beskrivs 

socialtjänsten inte enbart ha ett ansvar för att vårda och behandla unga som lagförts utan också för 

att motverka att de blir vuxna lagöverträdare. 

I såväl SOU 2004:122 som SOU 2012:34 framhålls att påföljden överlämnande till vård inom 

socialtjänsten behöver utgå från de straffrättsliga principerna förutsebarhet, proportionalitet och 

konsekvens. Det konstateras att dessa tre principer fått ett ökat inslag i påföljdsbestämningen för 

unga som lagförts, vilket bidragit till att ungdomspåföljderna blivit mer trovärdiga, tydliga och 

tillräckligt ingripande.13 I relation till proportionalitetsprincipen diskuteras i SOU 2004:122 att 

domstolen bör kombinera påföljder inom socialtjänsten med exempelvis böter om detta behövs. 

Påföljder inom socialtjänsten bör prioriteras samtidigt som frihetsberövande påföljder borde 

undvikas, eftersom detta anses vara mest återfallspreventivt och därmed mest samhällsnyttigt. I 

SOU 2012:34 föreslogs att ungdomsövervakning som ny ungdomspåföljd, vilken utredare föreslår 

att Statens institutionsstyrelse (SiS) och socialtjänstens ska ansvara för. 

Vidare har “kriminalvården” utlästs som en nodalpunkt i denna diskurs. I SOU 2004:122 och SOU 

2012:34 beskrivs kriminalvården främst i negativ bemärkelse då en verkställighet inom 

kriminalvården likställs som en skaderisk för den unge. Även i SOU 2018:85 återfinns detta synsätt. 

Utredarna skriver exempelvis att strängare straff och repressionshöjningar är ineffektivt för att 

minska ungdomsbrottslighet. Vidare är det möjligt att utläsa en idealisering av kriminalvården i 

SOU 2012:34 på grund av det standardiserade användandet av evidensbaserad praktik. Detta 

samtidigt som socialtjänsten kritiseras för att inte ha några vetenskapliga belägg för de 

ungdomspåföljder de verkställer. Liknande kritik mot socialtjänsten framhålls i SOU 2004:122, då 

socialtjänsten beskrivs som inkapabla till att fullfölja sina tilldelade uppgifter. Vidare konstateras att 

socialtjänsten inte uppfyller de höga krav som ställs på verksamheten på grund av bristfällig 

kompetens, kontinuitet och handläggning. I SOU 2018:85 framhålls att socialtjänstens 

övergripande ansvar för ungdomar som begår brott borde bibehållas trots de repressionsökningar 

som föreslogs, samt att ansvaret fortsatt borde gälla även för ungdomar som döms till 

kriminalvårdspåföljd. I och med förslaget om avskaffandet av straffrabatten för åldersgruppen 18–

20 tros denna åldersgrupp i större utsträckning dömas till kriminalvårdspåföljder och mer sällan 

dömas till ungdomsvård. I SOU:n beskrivs en förväntan på att socialtjänstens ansvar för denna 

kommer minska och istället leda till ett utökat ansvarsområde för kriminalvården. Detta dels 

eftersom ungdomar mellan 18–20 år i högre utsträckning än tidigare kommer dömas till fängelse 

och dels eftersom ungdomarnas fängelselängd kommer öka. Kriminalvårdens ansvar beskrivs även 

öka då domar med påföljder som exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst och 

kontraktsvård förväntas öka. 

I SOU 2004:122 beskrivs socialtjänstens ansvar för unga som lagförts vara begränsat på grund av 

strukturell, organisatorisk, personell, kompetensmässig och administrativ problematik. Vidare 

framhålls det att det krävs ett utvecklingsarbete inom organisationen, vilket Socialstyrelsen bör sätta 

ramarna för genom föreskrifter. Socialstyrelsen beskrivs även ha ett ansvar för att stödja 

 
13 De ungdomspåföljder som fanns år 2012 var ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. 
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kommunerna i att ta sig an forskningsbaserade kunskaper och metoder. Samtidigt konstateras att 

det fanns flertalet evidensbaserade metoder inom socialt arbete som effektivt minskar asociala 

beteenden hos unga. Socialtjänsten beskrivs således ha ett ansvar för att, tillsammans med bland 

andra Brå och Socialstyrelsen, sprida sådan kunskap. Detta beskrivs vara ett sätt att främja 

likabehandling och ökad samverkan mellan kommuner, något som under denna tidsperiod är 

viktigt och eftersträvansvärt. I SOU 2004:122 beskrivs bland annat att socialtjänsten bör samverka 

med bland annat rättsväsendet och åklagare med syfte att utbyta information, samordna insatser 

och uppföljning. Behovet av ökad samverkan tas även upp i SOU 2012:34 där samverkan beskrivs 

säkerställa arbetets kvalité samt förbättra kunskap och förståelse för olika aktörers arbete. 

Likabehandlingsprincipen tas upp i SOU 2012:34 och även i relation till den benämns 

Socialstyrelsen ha ett ansvar för att likrikta socialtjänstens arbete med unga som lagförts genom 

lagstiftning och normgivning. 
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6. ANALYS 
Detta kapitel inleds med en diskursteoretisk analys av diskursanalysens resultat. Studiens tre 

frågeställningar har varsitt avsnitt, vilka inkluderar analytiska resonemang kring samtliga 

tidsperioder. Sedan följer ett avsnitt som innefattar en helhetsanalys av resultatet ur ett 

stämplingsteoretiskt perspektiv. 

6.1 På vilka sätt benämns och beskrivs unga som lagförts 
Benämningen “unga lagöverträdare” är en återkommande nodalpunkt sedan SOU 1942:28, men 

genom att se till vilka moment som via ekvivalenskedjor kopplades till nodalpunkterna kan en 

skillnad mellan perioderna tydas. Exempelvis beskrivs unga som lagförts under tidsperiod 1 som 

”vanartade” och “outbildade”, medan de i tidsperiod 2 benämner unga lagöverträdare mer 

generellt. Under tidsperiod 3 visar forskningen att brottslighet bland unga till viss del är episodisk, 

vilket bidrog till att toleransen för den övervägande majoriteten av unga lagförda ökade (Becker 

2006:18; Estrada, 2017:36). I och med att utredarna i tidsperiod 1 beskriver unga som lagförts som 

outbildade och ouppfostrade, är det med en diskursteoretisk utgångspunkt möjligt att utläsa en 

ekvivalenskedja mellan utbildning och laglydighet och att det således finns en koppling mellan 

outbildning och att begå brottsliga handlingar. I tidsperiod 3 konstateras att de flesta lagförda 

ungdomarna kommer genomgå en mognadsprocess och därmed inte återfalla i brott. Det ansågs 

att rättssystemet skulle lägga sina resurser på de ungdomarna som faktiskt utvecklar en kriminell 

livsstil. Denna uppdelning av unga lagförda går även att finna i tidsperiod 1 då det talades om 

“oförbätterliga” och “uppfostringsbara” ungdomar. Med en diskursteoretisk utgångspunkt tyder 

resultatet på en diskursiv utveckling där synen på den unge som lagförts har gått från att handla 

om bristfällig utbildning och uppfostran till den unges hela sammanhang. 

Hollander (2009:46) belyser att diskurser inom rätten har en privilegierad position inom 

diskursteorin eftersom dessa får legitimitet genom politiska processer och lagstiftning. Detta kan 

uppmärksammas i relation till att utredningarna inte tagit någon särskild hänsyn till 

barnkonventionen, vilket även går i linje med Burmans (2016:174f) och Holmboes (2020:252) 

studier om att barnkonventionen inte är tillräckligt ratificerad i det svenska rättssystemet. Vår 

diskursteoretiska analys påvisar att barnkonventionen verkat för ett starkare barnrättsligt skydd för 

15–17-åringar samtidigt som den indirekt bidragit till att 18–20-åringar exkluderats ur diskursen 

om unga som lagförts. De förflyttades alltså från positionen moment i diskursen om hur unga som 

lagförts benämnts, till det diskursiva fältet som element. Resultatet visar på att momentet 

“omogen” återfinns i alla tre tidsperioder, men med den diskursiva utvecklingen har ordet 

tillskrivits olika innebörder. Med utgångspunkt i diskursteorin kan en diskursiv kamp 

uppmärksammas genom tiderna där ordet “omogen” å ena sidan används som ett argument för att 

ungdomarna borde genomgå vård och behandling, å andra sidan att ungdomarna behöver straffas 

och uppfostras till en fullvärdig samhällsmedborgare. Vi menar att denna diskursiva utveckling kan 

tänkas gå i linje med tidigare forskning om kvarlevor från “hårdare tag”-eran som lett till att vissa 

unga som lagförts behandlas som vuxna inom rättssystemet (Jordan & McNeal, 2016:396; 

Schlossman & Welsh, 2015:642). 

Vidare visar resultatet att alla tre tidsperioder präglas av en behandlingstanke. Däremot har 

uppfattningen om vad behandlingen ska ta sikte på varierat och därmed har benämningarna på 
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unga som lagförts utvecklats. Först anses det att de unga lagförda borde utbildas och uppfostras 

och senare kom man att definiera behandling som evidensbaserad terapi. Genom att under 

tidsperiod 1 stifta lagen om tvångsuppfostran och ungdomsfängelse artikulerade staten att unga 

lagförda är en produkt av nodalpunkten bristfällig uppfostran. Studiens resultat uppmärksammar 

att det inte finns någon entydig definition av när utbildning och uppfostran är tillräcklig, vilket 

kritiseras under tidsperiod 2 eftersom ändamålsenlig behandling inte anses vara rättssäkert. Istället 

kom moment som självbestämmande och episodisk kriminalitet att prägla behandlingstanken. Med 

diskursteorin kan denna omformulering förklaras vara kommen ur en diskursiv kamp. I tidsperiod 

3 definieras orsakerna bakom unga lagfördas brottsliga handlingar som ett komplext problem och 

behandlingen definieras då inte lika snävt. De förstås därmed som en heterogen grupp och orsaken 

till brottsligheten beskrivs finnas i både strukturella faktorer och på individnivå. Resultatet påvisar 

att den diskursiva utvecklingen resulterat i en typ av kombinerat synsätt på unga som lagförts under 

tidsperiod 3. Synsättet präglas av såväl behandling och humanisering som hårdare tag mot unga 

som begått brott. Denna diskursanalys går i linje med vad Wahlgren (2019:84f) framhållit, då hon 

i en svensk kontext beskrivit att samhällsstrategin mot ungdomsbrottsligheten är blandad och 

består av ett samspel mellan det förmildrande rehabiliterande perspektivet och “hårdare tag”-eran. 

6.2 På vilka sätt förstås ungdomsbrottslighet som ett socialt 

problem 
En diskursiv utveckling utlästes i de tre tidsperioderna rörande hur ungdomsbrottsligheten 

konstrueras och förstås som ett socialt problem. Under tidsperiod 1 förstås det sociala problemet 

orsakas av riskfaktorer i individens sociala miljö, särskilt under barnaåren, som kan leda till att 

denne utvecklar ett avvikande beteende. Orsaksfaktorerna är inte enbart brister i uppfostran och 

utbildning, utan innefattar även storstadsmiljöer, födelse utanför äktenskap och missbruk i 

familjen. En intressant aspekt i förhållande till detta är hur de formella motiven för reformer inte 

alltid stämmer överens med den egentliga politiska agendan (Hollander, 2009:44). Sveriges 

reformarbete under första hälften av 1900-talet skulle kunna gå i linje med Stang Dahls (1978) 

resultat om bakgrunden till den första barnavårdslagen i Norge. Det är således viktigt att ta hänsyn 

till att tvångsuppfostran eventuellt inte var för barnens bästa, utan att påföljden infördes i syfte att 

skydda samhället från vanartiga barn, precis som i Norge under förra sekelskiftet (Stang Dahl, 

1978). 

Den diskursiva utvecklingen mellan tidsperiod 1 och 2 består av att ungdomsbrottslighet i 

tidsperiod 2 börjar beskrivas som ett samhällsproblem med kopplingar till normbildning i skolan 

och familjen. Normbildning i skolan och i familjen kan förstås som liknande orsaksfaktorer som 

bristande utbildning och uppfostran som det skrevs om i tidsperiod 1. Med utgångspunkt i Laclau 

och Mouffes diskursteori menar vi att detta resultat påvisar att den diskursiva utvecklingen lett till 

att nodalpunkterna utbildning och uppfostran artikuleras till nya nodalpunkter under tidsperiod 2, 

skola och familjen. Vidare uppmärksammas forskning i tidsperiod 2 och 3 där ungdomsbrottslighet 

fastställs som ett problem orsakat av individen själv (biologiska och psykologiska aspekter), den 

unges nätverk (familj, vänner och skola) och av samhället i stort (exkludering, utsatthet och stigma). 

Denna förståelse för ungdomsbrottslighet som socialt problem är i enlighet med tidigare forskning 

som presenterats, vilka återkommande framhållit att ungdomsbrottsligheten är ett socialt problem 

sprunget ur socioekonomiska- och samhällsfaktorer (se Estrada 1999; Urziceanu, 2007; Arthur 
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2010; Birckhead, 2017; Nilsson, Estrada & Backman, 2017). Särskilt under tidsperiod 3 utvecklas 

diskursen till att uppmärksamma riskfaktorer relaterade till ungdomsbrottslighet. Dessa riskfaktorer 

beskrivs vara nödvändiga för att förstå ungdomsbrottsligheten som socialt problem och innefattas, 

i likhet med orsaksfaktorerna, av biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Vidare 

uppmärksammas under tidsperiod 2 och 3 ett humanitetsperspektiv för unga lagförda. Med detta, 

och genom den forskning som presenterats i SOU:erna från och med slutet av tidsperiod 2, sker 

en förändring i den diskursiva konstruktionen av ungdomsbrottsligheten som ett socialt problem. 

All brottslighet som ungdomar ägnar sig åt behöver inte ingå i det sociala problemet, utan det är 

snarare den minoritet av ungdomar som ägnar sig åt grövre brottslighet som framför allt utgör det 

sociala problemet. 

Ungdomsbrottsligheten konstrueras i alla SOU:er som ett socialt problem som bör särbehandlas 

med särskilda ungdomspåföljder. Detta tyder på att samhället har en förståelse och speciell empati 

för unga som lagförts. Det som skiljer tidsperioderna åt är hur insatserna gentemot unga som 

lagförts bör utformas och tillämpas. Utvecklingen av momentet “behandling” kan med 

diskursanalysen förstås som ett resultat av en diskursiv utveckling om hur ungdomsbrottsligheten 

konstrueras som socialt problem. Under tidsperiod 1 präglades diskursen av ändamålsenlighet och 

individualprevention eftersom ungdomsbrottsligheten förstods som en problematik hos individen 

själv. Därmed kom behandlingen och påföljderna för unga som lagförts i hög grad bli 

moraliserande, vilket resulterade i att många placerades i ungdomsvårdsskolor. Med grund i 

diskursteorin kan vi utläsa en diskursiv kamp i skiftet mellan tidsperiod 1 och 2 som resulterar i att 

ungdomsbrottsligheten som ett socialt problem under tidsperiod 2 omvärderas och definieras på 

nytt. Momentet “vanartade” försvann och forskning började presenteras som underlag för 

förståelsen för ungdomsbrottslighet. Genom diskursteorin utläste vi att den diskursiva kampen 

även utmynnade i att rättsväsendet ansågs vara alltför moraliserande och att den statliga diskursen 

om ungdomsbrottslighet som socialt problem tillskrevs nya nodalpunkter och moment. Istället för 

behandlingstanken i form av uppfostran på obestämd tid lyftes proportionalitet, förutsebarhet och 

konsekvens som nya moment. När 1965 års brottsbalk trädde i kraft artikuleras dessa värderingar 

och en kombination av individ- och allmänprevention legitimerades. I takt med att man började 

förstå ungdomsbrottsligheten som ett komplext och mångfacetterat problem utvecklades således 

påföljderna och behandlingen. Under tidsperiod 2, i samband med att socialtjänstlagen (1980:620) 

trädde i kraft, utläste vi en artikulation av synen ungdomsbrottslighet som mer enhetlig. Detta då 

det inte längre ansågs vara tillräckligt att fokusera på den unges beteende och allmännyttan för att 

hantera ungdomsbrottsligheten. Under tidsperiod 3 utvecklas denna syn på den unge och det 

sociala problemet beskrivs i relation till “ryggsäcken” som tog hänsyn till den unges hela sociala 

och biologiska kontext. Tidsperiod 3 kom också att utvärdera rättssystemet som stiftades i och med 

1999 års påföljdsreform. Detta talar för att forskning och evidensbaserad praktik antagit en viktig 

roll i diskursen om ungdomsbrottslighet. Utvärderingen resulterade i ett nytt påföljdsförslag om 

ungdomsövervakning, då utredarna anser att de ungdomspåföljder som fanns inte var tillräckliga. 

Studiens resultat visar dessutom, precis som det särskilda yttrandet i SOU 2018:85 lyfter, att 

praktiken inte hänger ihop med forskningsresultaten. Den statliga diskursen om 

ungdomsbrottslighet som socialt problem präglas i tidsperiod 3 snarare av kriminologiska 

värderingar och samhällsoro än av rationella idéer baserade på forskning. Därutöver var 1965 års 

brottsbalk i stor utsträckning influerad av behandlingstanken och filosofers idéer, utan vidare 
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forskning om hur brottsbalken skulle fungera i praktiken (SOU 2004:122, s.143). Rätten har alltså 

i viss mån används som politiskt styrmedel (jmf. Hollander, 2009) där man lyfter fram aspekter 

som är populära och inte fakta som talar emot detta. Dessa resonemang får stöd i Tham (2021) 

samt Schlossman och Welshs (2015) resonemang som menar att påföljdssystemet är starkt influerat 

av politiken och att man idag förespråkar hårdare straff just därför. 

6.3 Hur beskrivs det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts 
Det presenterade resultatet visar att ansvaret för unga som lagförts har förändrats och utvecklats 

beroende på hur ungdomsbrottsligheten definieras som ett socialt problem. Med diskursers 

kontingents föreligger alltid ett utrymme för att omdefiniera moment och nodalpunkter. 

Barnavården, socialvården eller socialtjänsten återfanns som nodalpunkter i alla undersökta 

tidsperioder. Under tidsperiod 1 är det med hjälp av diskursanalysen möjligt att tolka barnavårdens 

formulerade ansvar vara uppfostran och utbildning. Detta med bakgrund i att barnavården i 

SOU:erna under denna tidsperiod tilldelades ansvaret för exempelvis skyddshem och 

ungdomsvårdsskolor. Med utgångspunkt i diskursteorin kan studiens resultat tyda på att skiftet 

mellan tidsperiod 1 och 2 gett utrymme för en diskursiv kamp som resulterade i en artikulering av 

“rättssäkerhet” som moment. Under tidsperiod 2 formulerades socialtjänstens ansvar vara att 

effektivt främja individens återanpassning till samhället med individanpassade behandlingsinsatser. 

Under tidsperiod 3 utvecklas diskursen till att uppmärksamma socialtjänsten som med sin 

erfarenhet och kompetens vara bäst lämpad att ansvara för unga som lagförts. Med den nya 

ungdomspåföljden ungdomsövervakning kom socialtjänsten, tillsammans med kriminalvården, 

ytterligare privilegieras som nodalpunkt i diskursen om ansvaret för unga lagförda. Socialtjänstens 

ansvar utvidgas således återigen till det rättsliga fältet. Detta resultat går i linje med tidigare 

forskning om hur socialtjänsten fungerar bäst brottspreventivt (de Vries et al., 2015; Farrington et 

al., 2016; Sindall, McCarthy & Brunton-Smith 2017) och att implementeringen av socialt arbete i 

påföljdssystemet är återfallsförebyggande (Andrews & Dowden, 1999). 

Socialtjänsten har som sagt alltid beskrivits som den mest lämpade aktören att ansvara för unga 

som lagförts. I linje med detta påvisar Andrews och Dowdens (1999:2) studie att ökat socialt arbete 

i exempelvis åtalsärenden eller domstolsprocesser kan minska mängden unga som lagförts som 

återfaller i brott. Ändock återkommer samtliga tidsperioder till socialtjänstens, eller motsvarande 

aktör, bristande resurser. Dessutom anses under tidsperiod 2 socialtjänstens påföljder vara alltför 

oberoende rättsväsendet. Under samma tidsperiod fann Schlossman och Welsh (2015:642) samt 

Jordan och McNeal (2016:396) liknande debatter i USA om dessa parallella trender. Genom 

diskursanalysen kan vi här utläsa en diskursiv kamp som å ena sidan handlar om att socialtjänsten 

anses vara lämplig ansvarsbärare, och å andra sidan att rättsväsendet ska få mer makt över 

verkställigheten för ungdomspåföljderna. Det föreligger således en dissonans mellan diskursen om 

ansvaret, forskningen och den praktiska verkligheten. 

Kriminalvården inkluderas i alla tre tidsperioder i diskursen om det sociala arbetets ansvar för unga 

som lagförts. I relation till detta beskrivs kriminalvården, och särskilt kriminalvårdspåföljder, 

återkommande som olämpliga för unga lagförda. Denna uppfattning ledde under tidsperiod 1 till 

förslag om att lagstiftning som gäller för 15–17-åringar också ska gälla för 18–20-åringar. Detta kan 

förstås som en konsekvens av den behandlingsoptimism som rådde under denna tidsperiod 

(Nilsson, 2013:52f). Detta förslag instiftades och under tidsperiod 2 särbehandlades således 15–17-
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åringar samt 18–20 åringar från vuxna lagöverträdare. En diskursiv utveckling utlästes mellan 

tidsperiod 2 och 3 då kriminalvården istället för att kritiseras kom att lovordas för användandet av 

evidensbaserade behandlingar. Det bör dock inte dras alltför stora slutsatser rörande denna 

legitimering av kriminalvårdens metoder, eftersom kriminalvården fortfarande tillskrivs momentet 

riskfaktor och att socialtjänsten fortfarande bär det huvudsakliga ansvaret för unga som lagförts. 

Under tidsperiod 3 utlästes en diskursiv utveckling då det i två senaste SOU:erna föreslås att 

straffrabatten för unga mellan 18–20 år ska tas bort. Med diskursteorin kan detta förstås som ett 

försök till att skapa en enhetlig definition av åldersgruppen 18–20-år som antingen unga 

lagöverträdare eller vuxna lagöverträdare. Förslaget om avskaffad straffrabatt innebär att 

kriminalvården kommer ta över vissa delar socialtjänstens ansvar för dessa ungdomar. Då 

kriminalvårdens ansvar för unga som lagförts även utökats, i och med den senaste 

ungdomspåföljden ungdomsövervakning, tycks det ha skett en diskursiv utveckling rörande 

ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och kriminalvården. Detta verkar delvis bero på ny 

lagstiftning, och delvis på att definitionen av vem som är ungdom har förändrats i den 

kriminalpolitiska kontexten. I relation till detta beskriver Hollander (2009:40) att rättssystemet kan 

ses som en spegling av samhällsnormer samtidigt som Tham (2021:246) påvisar att påföljder inom 

rättsväsendet är starkt influerade av politiken och att en nutida kriminalpolitisk trend i Sverige är 

hårdare straff. Med utgångspunkt i dessa forskares resonemang tyder även vårt resultat på att vissa 

samtida diskurser tenderar att förespråka hårdare straff och ett utökat ansvar för kriminalvården. 

Det individualistiska perspektivet under tidsperiod 1 syns i hur den ändamålsenliga behandlingen 

värderades över tidsbestämd behandling. Behandlingen blev inte så individualiserad som den var 

tänkt då unga lagförda ogillade de tidsobestämda straffen. Detta ledde till att en ökad mängd 

ungdomar rymde från institutioner i hopp om att bli dömd till ett tidsbestämt straff (Andersson & 

Nilsson, 2009:84). Att “imbecilla” ungdomar dömdes till ungdomsfängelse, trots att det var avsett 

för gruppen “psykiskt normala” ungdomar var även en faktor som satte påföljdssystemet i 

gungning (Andersson & Nilsson, 2009:85f). Internationell forskning har uppmärksammat ett skifte 

inom kriminalpolitiken under den senare delen av tidsperiod 2, då ungdomsbrottsligheten börjar 

ses som en samhällsfråga snarare än en polisiär fråga (Crawford & Evans 2016). I kontrast till detta 

har dock nationell forskning inte visat ett lika utpräglat skifte i den svenska kontexten, utan att 

förändringen snarare är en process som pågått sedan början av tidsperiod 2 (Wahlgren, 2019:91). 

Med detta sagt tycks forskningen gå i linje med vårt resultat kring att tidsperiod 2 innefattar ett 

skifte i hur man på statlig, politisk nivå beskriver det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. 

Faktumet att resultaten från tidsperiod 2 är tvetydigt kan bero på den ovan formulerade diskursiva 

kampen. De tre tidsperioderna går att avgränsa just för att en diskursiv kamp lett till att en 

omvärderad syn på ungdomsbrottsligheten. I detta sammanhang tolkar vi den diskursiva kampens 

utfall som paradigmskiften. 

6.4 Ett stämplingsteoretiskt perspektiv 
Hur unga som lagförts benämns är en produkt av samhällsnormer, men benämningen påverkar 

också samhällets syn på dem och därmed även utvecklingen av rättssystemet. Ett avvikande 

beteende kan alltså förstås i relation till rådande samhällsnormer, vilket i sin tur formulerar vad som 

anses vara ett samhällsproblem (Hilte, 1996:23f). Det formulerade samhällsproblemet, som bygger 

på den samtida förståelsen för avvikande respektive icke-avvikande, lägger grunden för diskurserna 

om ett socialt problem. Ett tydligt exempel på detta är hur man under första hälften av 1900-talet 
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benämnde unga lagförda som vanartade, stämplade dem som ouppfostrade och förstod 

ungdomsbrottslighet som en konsekvens av bristande uppfostran vilket ledde till lagstiftandet av 

uppfostrande åtgärder.14 Enligt stämplingsteorin är det således möjligt att förstå att statliga 

diskurser om unga lagförda påverkar och formar påföljdssystemet för ungdomar (Hilte, 1996:124). 

När ungdomsbrottslighet under tidsperiod 1 förstods som ett problem orsakat av brister i 

uppfostran definierades aldrig vilken typ av uppfostran som är “rätt”. Enligt stämplingsteorin är 

det möjligt att hävda att samhällsnormer då hade en stor inverkan på vad som ansågs vara rätt och 

fel (Hilte, 1996:32). Under den första perioden utläste vi en viss skuldbeläggning på familjen, bland 

annat bristfällig uppfostran och att föräldrarna själva är avvikare. Lösningen på avvikande 

beteenden ansågs då vara disciplin, ordning, arbete och utbildning. Liknande resonemang går att 

applicera på de två andra tidsperioderna, men då med andra begrepp såsom impulskontroll, 

prosocialt nätverk och integration. Det sociala problemet yttrar sig, med utgångspunkt i resultaten, 

i att de unga inte lyckats leva upp till samhällets normer och ideal. Detta kan med en 

stämplingsteoretisk utgångspunkt förstås som att samhället försöker återanpassa de unga till de 

rådande idealen, exempelvis “arbetare” och “fullvärdig samhällsmedborgare”. Således skulle det 

även kunna förstås som att det är samhället som definierat och stämplat vad som inkluderas i det 

sociala problemet och hur problemet konstruerats (Andersson & Nilsson, 2009:110). Med denna 

utgångspunkt kan samhällsnormerna, vilka konstruerat ungdomsbrottsligheten som socialt 

problem, ha påverkat vad som definierats som bristfällig uppfostran. 

Från och med slutet av tidsperiod 2 används inte adjektiv i lika stor utsträckning i SOU:erna som 

tidigare. De unga benämns som unga lagöverträdare, utan vidare beskrivande ord, eller som “den 

unge” eller “unga människor”. Ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv skulle detta kunna förstås 

som en humanisering av individerna där individen och brottet förstås som två skilda ting. Becker 

(2006:22) förklarar detta som en förskjutning av begreppet avvikare från personen till handlingen 

då diskursen ger utrymme för att skilja på avvikande person och avvikande beteende. Faktum 

kvarstår att unga lagförda behandlas som avvikare, och därmed stigmatiseras, i alla tre tidsperioder. 

I tidsperiod 1 stämplas unga som lagförts som icke-fullvärdiga samhällsmedlemmar, medan de två 

senare tidsperioderna skriver om att de inte har ett socialt välfungerande liv. I dokumenten används 

olika ord, men vi menar att kontentan ändock är densamma: ungdomar som lagförts är avvikande 

och behöver återanpassas till samhället. Det finns en tydlig särskiljning mellan de ungdomar som 

begår brott och de som inte gör det, och det beskrivs i samtliga SOU:er att samhället har ett ansvar 

för att anpassa avvikarna till samhället igen. 

I slutet av tidsperiod 2, men framför allt i tidsperiod 3, uppmärksammades att lindrig brottslighet 

bland ungdomar inte är ovanligt och att de flesta blir laglydiga i takt med att de blir äldre. Med 

denna utgångspunkt förstås viss brottslighet som en del i den unges mognadsprocess och således 

inte som ett avvikande beteende (Becker, 2006:18). De ungdomar som samhället kommer stämpla 

som avvikare är snarare det fåtal ungdomar som fortsätter på den kriminella banan när de blir äldre 

eller som ägnar sig åt mer “allvarlig” brottslighet. Vi menar att detta kan förstås i relation till Beckers 

(ibid.) resonemang om att samhällets uppfattning om “hur mycket” en person avviker avgör hur 

andra reagerar på beteendet. Samtidigt som den lindriga ungdomsbrottsligheten till viss del 

 
14 Detta kan jämföras med Lindgrens (1993, ref. i Hilte, 1996:30f) resonemang i om hur benämningen av 

narkotikamissbrukare kan relateras till politiska strategier. 
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normaliseras i tidsperiod 3 ställs ett högre krav på 18–20-åringarna. I och med förslaget om 

avskaffad straffrabatt stämplas 18–20-åringar som vuxna lagöverträdare istället för unga 

lagöverträdare. Med utgångspunkt i stämplingsteorin kan detta förstås som en indikation från staten 

att ungdomar ska mogna i samma takt för att vid myndighetsåldern vara mogna nog att behandlas 

som vuxna. Vidare kan avskaffandet av straffrabatten innebära att en 18-åring som döms lika som 

en vuxen kommer stämplas som någon som misslyckats med att mogna i rätt takt. Enligt 

stämplingsteorin finns det en risk att denne kommer identifiera sig som vuxen kriminell och 

därmed fortsätta “leva upp” till dessa förväntningar (Andersson & Nilsson, 2009:110). 

I samtliga perioder har man lyft olika subgrupper i gruppen unga lagförda, vilka i olika utsträckning 

drabbats av stigmatisering. Exempelvis nämns outbildade, invandrarungdomar och svårbehandlade 

individer. När de statliga diskurserna om ungdomsbrottslighet framhåller att unga som lagförts är 

outbildade bidrar det till en allmän normbildning om att utbildning är idealistiskt. Denna stämpling 

kan leda till en typ av stigmatisering eftersom laglydiga personer i samhället också kan stämplas 

som avvikare för att de exempelvis inte har gymnasieutbildning. En del av stämplingsteorin handlar 

om självbilden och internalisering av olika egenskaper (Becker, 2006:26, 44). I relation till detta 

skulle man kunna hävda att det är problematiskt att stämpla outbildade personer då de riskerar att 

identifiera sig som avvikare och söka sig till andra avvikare. Ytterligare en grupp som skulle kunna 

bli stämplade utifrån de statliga diskurserna om ungdomsbrottslighet är “invandrarungdomarna”, 

vilka börjar uppmärksammas i SOU:erna från och med slutet av tidsperiod 2 och vidare i tidsperiod 

3. I SOU:erna diskuteras kopplingarna mellan invandrarungdomarna, förorten, ungdomskultur och 

socialt umgänge. Med utgångspunkt i stämplingsteorin är det intressant att utredningarna tydligt 

tar avstånd från att stämpla invandrare som brottslingar. Detta skulle kunna bero på att 

samhällsdebatten under denna period präglades av viss främlingsfientlighet och rasifiering (jmf. 

Birckhead, 2017; Estrada, 1999). Om dessa ungdomar stämplas som avvikare genom 

samhällsdebatten skulle det kunna finnas ett behov av att inom den statliga diskursen bemöta detta 

och positionera sig. Exemplet visar, precis som Hollander (2009:41) lyft, hur samhällsdiskurs och 

statlig diskurs kan samverka och påverkas av varandra. Vidare har utredningarna under tidsperiod 

1 skilt gruppen unga som lagförts från de svårbehandlade personerna som ansågs utgöra det sociala 

problemet. Att beblanda unga med svår problematik med de med en mildare problematik ansågs 

vara olämpligt. Alla skulle förses med uppfostran, men man var rädd för att de mer svårbehandlade 

skulle “smitta” de välartade. Att vara ung och lagförd innebär att bli stämplad som avvikare men 

det sker ytterligare en stigmatiseringsprocess inom denna grupp då man stämplar vissa som 

avvikare inom avvikargruppen (Becker, 2006:18). Det sociala problemet förstods alltså ur ett 

individualistiskt perspektiv, samtidigt som man hade förståelse för att alla har olika förutsättningar 

och således löper större risk att bli en avvikare om man exempelvis bor storstaden, har missbruk i 

hemmet och är född utanför äktenskap. 

I tidsperiod 3 börjar ungdomsbrottsligheten beskrivas som ett omfattande samhällsproblem 

orsakat av flertalet bakgrundsfaktorer hos individen, dennes sociala omgivning och samhället. Just 

denna benämning och konstruktion av ungdomsbrottsligheten som ett komplext problem är 

någonting som med en stämplingsteoretisk ansats kan förstås ur två perspektiv. Å ena sidan kan 

framställning bidra till att stämplingen av unga som lagförts som avvikare minskar i och med att 

det skapas en ökad förståelse för ungdomens problem och en ökad vilja att stödja ungdomen i 

denna problematik. Å andra sidan kan framställningen bidra till en ökad stigmatisering av 
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ungdomen. Om en ungdom har flertalet riskfaktorer för att begå brottsliga handlingar och 

samhället förstorar denna problematik finns en risk att ungdomen stämplas som avvikare redan 

innan den “brottsliga debuten” (Becker, 2006:165). Att tidigt upptäcka en ungdom som är i 

riskzonen genom exempelvis socialtjänsten är dock en målsättning som lyfts fram i utredningarna 

och med den utgångspunkten behöver stämpling inte nödvändigtvis bidra till en negativ utveckling 

för den unge. Becker (2006:136) menar dock att sådana här frågeställningar är svåra att besvara 

eftersom majoriteten av stämplingsteoretisk forskning studerar de som bryter mot regler och inte 

de som tillämpar dem. I relation till detta är det intressant att analysera statens roll i frågan om unga 

lagförda. Under tidsperiod 1 hade staten en väldigt ingripande roll med anledning av den 

ändamålsenliga behandlingen. I enlighet med Hollander (2009:40) menar vi att staten ansågs vara 

legitim nog att tillåtas ta denna roll i och med den rådande diskursen om unga som lagförts. I 

tidsperiod 2 omvärderas statens roll och kom att bli mindre omfattande då man avvisade 

ändamålsenlig behandling. I tidsperiod 3 talades det om att göra lagstiftningen för unga lagförda 

lättillgänglig och pedagogisk. Med stämplingsteorin tolkar vi detta som ett försök till att inkludera 

den unge i rättsprocessen och verkställigheten av straffet för att minska stigmatiseringen kring den 

unge. 
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7. DISKUSSION 
Detta avslutande kapitel inleds med ett avsnitt där studien sammanfattas. Sedan följer tre avsnitt 

rörande våra reflektioner om studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens innebörd för det sociala arbetets praktik och vidare 

forskning. 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat 
Studiens resultat har sammanfattningsvis påvisat en diskursiv utveckling mellan 1935 och 2018 

gällande de statliga diskurserna om ungdomsbrottslighet. I takt med utvecklingen av hur SOU:erna 

benämner unga som lagförts har även diskursen om ungdomsbrottslighet som socialt problem och 

det sociala arbetets ansvar för detta förändrats. 

För det första visar resultatet att benämningarna på unga som lagförts utvecklats över tid. Dock har 

inte enskilda benämningar i sig förändrats nämnvärt, utan det mest framstående är utvecklingen av 

momenten. Exempelvis har moment som ”vanartade” och “ouppfostrade” exkluderats ur 

diskursen och ersatts med uttryck såsom “omogna” och “socialt utsatta”. Dessutom har 

användningen av adjektiv om den unge minskat, samtidigt som kontextbundna benämningar ökat. 

För det andra har konstruktionen av ungdomsbrottslighet som socialt problem förändrats till viss 

del. Den största förändringen syns i skiftet mellan tidsperiod 1 och 2 då det inte längre talades om 

ungdomsbrottslighet som ett uppfostringsproblem, utan snarare som ett samhällsproblem och en 

beteendeproblematik. Även till tidsperiod 3 sker en viss diskursiv utveckling då den ökade 

användningen av forskning bidrar till att belysa ungdomsbrottslighetens komplexitet på såväl 

individ-, grupp- som samhällsnivå. För det tredje har barnavården/socialtjänsten haft det mest 

omfattande ansvaret för unga som lagförts i alla undersökta tidsperioder. Även i denna diskurs har 

således inte huvudmannen förändrats nämnvärt, utan den diskursiva utvecklingen består i att 

ansvaret har formulerats på olika sätt. När barnavården stod som huvudman bestod ansvaret av att 

verka för ändamålsenlig behandling genom uppfostrande och utbildande insatser. I och med 

kritiken mot behandlingsoptimismen i början av tidsperiod 2 omformulerades ansvaret till att 

istället präglas av rättssäkerhet. Diskursen handlar då om socialtjänstens behov av evidensbaserad 

praktik och mer resurser för att kunna tillgodose den vårdinriktade verksamhet som socialtjänsten 

förväntas bedriva. Under tidsperiod 3 förändras socialtjänsten ansvar ytterligare och delar av 

socialtjänstens ansvar förskjuts till kriminalvården. Vidare ställs ett krav på samtliga aktörer gällande 

samverkan, vilket under tidsperiod 3 börjat uppmärksammas i allt högre utsträckning. 

Vad som kan konstateras är att studiens resultat visar på vissa likheter genom tiderna, till exempel 

har unga alltid särbehandlats och till viss del har en tolerans för brotten funnits med tanke på deras 

ålder och utvecklingsnivå. Dessutom förespråkar samtliga utredningar behandling framför straff 

för unga som lagförts. Skillnaden ligger i hur ungdomsbrottslighet definierats och vilka 

benämningar av de unga som används, vilket föranlett till olika ungdomspåföljder och 

ansvarsfördelning mellan myndigheter. 
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7.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Ungdomsbrottsligheten är, och har varit, ett omtalat problem i samhället. Forskningen om 

fenomenet innefattar såväl kvantitativa som kvalitativa studier om ungdomsbrottslighet som 

fenomen, dess orsaker, omfattning och karaktär. I analyskapitlet har den tidigare forskningen varit 

särskilt användbar eftersom den bidrog med infallsvinklar och stärkte vissa av våra analytiska 

resonemang. Vår studie har till största del bekräftat och varit i enlighet med den tidigare forskning 

som presenterats i denna studie. Samtidigt har vår studie bidragit med en ny infallsvinkel då vi 

studerat de statliga diskurserna medan tidigare forskning främst belyst den mediala diskursen om 

ungdomsbrottslighet (se Pollack, 2001 & Estrada, 1999). Någonting vi upplevde saknades i den 

tidigare forskningen, och som motiverade genomförandet av denna studie, var forskning som 

direkt berör socialtjänstens arbete mot ungdomsbrottslighet och med unga som lagförts. Detta 

trots att socialtjänsten, som resultatet påvisade, är den samhällsaktör som sedan många år tillbaka 

haft det övergripande ansvaret för unga lagförda. Emellertid har internationell forskning påvisat att 

familje- och beteendeorienterade behandlingsprogram är effektiva i brottspreventivt arbete, vilka 

bör kunna överföras till svensk kontext (de Vries et al., 2015; Farrington et al., 2016; Sindall, 

McCarthy & Brunton-Smith 2017). Dock kvarstår faktumet att det inte finns någon omfattande 

mängd studier som, med utgångspunkt i socialtjänsten, undersöker effekterna av de vårdprogram 

som verkställs genom verksamheten. Detta kan jämföras med hur kriminalvårdens evidensbaserade 

behandlingsmodell (RBM) som Andrews och Dowden (1999) och Andrews och Bonta (2010) tagit 

fram implementerats i svensk kontext. 

Vidare är det viktigt att uppmärksamma att en stor del av den tidigare forskning som presenterats 

har skrivits under 2000-talet och således, precis som oss, kan vara påverkade av den samtida 

diskursen. Det krävs därmed att studiens resultat, och den tidigare forskningen, inte förstås som 

definitiva sanningar, utan snarare som olika perspektiv inom forskningsfältet. Med detta sagt har vi 

i denna studie undersökt de statliga diskurserna i offentliga utredningar för att kartlägga diskurserna 

om hur unga som lagförts benämns, hur ungdomsbrottslighet förstås som ett socialt problem och 

det sociala arbetets ansvar för unga lagförda formuleras. Studien kan bidra till en djupare förståelse 

för den diskursiva utvecklingen av ungdomsbrottslighet och därmed också en förståelse för hur det 

sociala arbetets roll utvecklats – två perspektiv som tycks saknas inom forskningsfältet. 

7.3 Teoridiskussion 
Studien genomfördes inom ett socialkonstruktionistiskt ramverk där resultaten analyserats med 

diskurs- och stämplingsteoretiska begrepp. Med Laclau och Mouffes diskursteori analyserades 

studiens empiri med utgångspunkt i nodalpunkter och moment, för att kartlägga diskurser och 

bilda en förståelse för ungdomsbrottslighetens diskursiva utveckling. En utmaning i studien var att 

förhålla oss till omfattningen av diskursteorin och dess mängd begrepp. Vi behövde därför göra 

teoretiska avgränsningar vilket ledde till att vi främst använde oss av nodalpunkter, moment och 

artikulering. Detta innebär att vissa diskursanalytiska resonemang förmodligen föregått oss. 

Exempelvis hade diskursteorins syn på subjektet kunnat fördjupa analysen vad gäller avvikare. 

Vi är medvetna om att användandet av stämplingsteorin, som främst är en individ- och 

gruppinriktad teori, i en studie som främst genomförts ur ett samhällsperspektiv har inneburit vissa 

begränsningar. För att på ett relevant sätt kunna analysera studiens resultat utifrån stämplingsteorin 
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behövde vi göra vissa egna tolkningar och definitioner. Genom vår tolkning av stämplingsteorin 

lyfter vi att de statliga diskurserna i SOU:er är en bidragande faktor till hur ungdomsbrottsligheten 

förstås som ett socialt problem och avvikande beteende. Med detta sagt är en eventuell begränsning 

att denna teoretiska utgångspunkt lagt för mycket tyngd vid utredningarna som normskapare samt 

att utredningarna porträtterar de rådande diskurserna. Dessutom har tidigare forskning visat att 

syftet med SOU:er och politiska beslut kan ha en dold agenda som inte framkommer i 

utredningarna (se Hollander, 2009; Stang Dahl, 1978; Becker, 2006:164). Detta kan framstå 

konspiratoriskt, men bör ändock framhållas och beaktas. Mot denna bakgrund hade studien 

eventuellt nyanserats om vi kompletterade med en teori om samspelet mellan normer och rätten. 

Ytterligare en aspekt som vi till följd av det teoretiska ramverket gick miste om var hur 

välfärdsstatens roll och ideologiska utveckling kommit att påverka den diskursiva utvecklingen. Vi 

inkluderade ideologiska värderingar såsom behandlingsoptimism och rättssäkerhet i vår analys, 

däremot inkluderades aldrig en teori om välfärdsstatens funktion. 

7.4 Metoddiskussion 
Rörande analysmetoden har vi till viss del upplevt en begränsning på grund av diskursanalysens 

flexibilitet och bredd. Detta är en av diskursanalysens styrkor, men det bidrog till att analysen hade 

kunnat genomförts på ett annat sätt och generera ett annat resultat om någon annan gjort den. 

Dessutom hade studiens resultat eventuellt blivit annorlunda om vi hade inkorporerat fler 

diskursanalytiska begrepp eftersom analysen på så sätt hade fördjupats ytterligare. Med detta sagt 

upplever vi ändock studiens resultat och analys haft en bra balans mellan användandet av 

diskursanalytiska begrepp och vår personliga prägel av metoden. Det finns därutöver en risk för att 

vi förstått vissa delar i resultatet som en konsekvens av diskursiv utveckling, men att det snarare 

kan ha handlat om att nya begrepp från andra forskningsfält inkluderats i utredningarna. Med detta 

sagt har vi vid analysen försökt se SOU:erna i sin tidskontext och fokusera på den diskursiva 

utvecklingen. Vidare är en av studiens främsta förtjänster att ungdomsbrottslighet som socialt 

problem inte studerats med diskursanalys tidigare. Ytterligare en förtjänst är att denna studie har 

bidragit till en viss översikt över ungdomsbrottslighetens utveckling över ett 83-årigt tidsspann. 

Detta är något som tidigare forskning och statistik från Brå inte sammanställt på ett överskådligt 

sätt. Det har i sig varit en utmaning, men statistiken var emellertid värdefull för studiens analys då 

den bidrog till en förståelse för den diskursiva utvecklingen och möjliggjorde en förståelse för 

paradigmskiften i svensk kriminalpolitik. 

I relation till studiens resultat finns metodologiska begränsningar kopplade till studiens urval av 

material. Vid urvalet upptäckte vi att flera av de SOU:er vi valt ut bestod av fler delar (t.ex. SOU 

1993:35 A/B). Vi behövde därför göra ytterligare urval för att avgöra vilka delar som vi skulle 

analysera. Dessa begränsningar rörande urvalet innebär att det kan finnas fler diskurser i SOU:erna 

samt att det kan finnas andra diskurser i andra SOU:er som vi inte uppmärksammat. Vidare kan de 

diskurser vi undersökt och analyserat på olika sätt haft inverkan på, och påverkats av, lagstiftningen. 

Därmed har lagstiftning och lagändringar rörande ungdomsbrottslighet haft en betydelse för 

studiens resultat. Vidare är det i relation till studiens material då SOU:erna är framtagna på uppdrag 

av regeringen med syfte att verka som underlag i en lagstiftningsprocess, och inte avsedda för att 

studeras, analyseras eller forskas på. Mot detta kan dock uppmärksammas att SOU:er kan fungera 

som en spegling av rådande politiska och samhälleliga trender (Nilsson, 2013:46; Bergström & 
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Boréus, 2012:382). Med utgångspunkt i detta kan SOU:er sägas vara präglade av statliga och 

politiska diskurser, vilket är en förutsättning för studiens syfte. Urvalet av SOU:erna har vidare 

gjorts med kriteriet att de ska ha bidragit till större kriminalpolitiska reformer eller förändringar. 

7.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Vi har genom denna studie påvisat eventuella kopplingar mellan diskursiv utveckling, politiska 

reformer och omformuleringar av påföljdssystemet som har bidragit till att ungdomsbrottslighet 

idag förstås med ett mer holistiskt perspektiv än tidigare. Studiens resultat uppmärksammar att 

barnavården/socialtjänsten i samtliga tidsperioder har präglats av resurs- och kompetensbrist trots 

att verksamheten varit den huvudansvariga aktören gällande unga som lagförts i flera decennier. 

Denna studie tycks även påvisa ett samband mellan konstruktionen av ungdomsbrottslighet som 

socialt problem och ideologiska svängningar i statliga diskurser. Det sociala arbetets 

handlingsutrymme tycks allt för ofta präglas av politiska och ideologiska värderingar, istället för 

evidensbaserad praktik. Det är därför av hög relevans att undersöka dissonansen mellan forskning, 

den politiska praktiken och det sociala arbetet. Vidare kan studiens resultat medföra implikationer 

för det sociala arbetets praktik eftersom studien bidrar till en djupare förståelse för 

ungdomsbrottsligheten som ett socialt problem. Då språket och diskurser tycks ha en maktposition 

i fråga om vad som definieras som normalt och avvikande är det viktigt att såväl myndigheter som 

verksamma socionomer reflekterar över sitt språkbruk och den eventuella stämpling språket kan 

medföra. Vidare behöver socionomer inom det sociala arbetets praktik se bortom de statliga 

diskursernas konstruktion av ungdomsbrottslighet för att möjliggöra ett evidensbaserat 

brottspreventivt arbete med den enskilde. 

Samtidigt som studiens resultat uppmärksammar att diskurser om ungdomsbrottslighet idag präglas 

av ett mer holistiskt perspektiv på ungdomsbrottslighet kan vi genom resultatet konstatera att 

reformförslagen under den senaste tidsperioden inte går i linje med tidigare forskning om 

ungdomsbrottslighet. Detta kan även ses i vår direkta samtid då riksdagen nyligen beslutat om att 

kriminalvården ska ta över ansvaret för sluten ungdomsvård (Riksdagsskrivelse 2020/21:255). Då 

detta i hög grad påverkar det sociala arbetet menar vi att detta någonting som framtida forskning 

skulle kunna undersöka genom att exempelvis intervjua yrkesverksamma som påverkats av 

förändringen. Därutöver visade studiens resultat att förslaget om avskaffandet av straffrabatt för 

18–20-åringar aktualiserats och nu föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Detta är ett förslag som 

medför att ungdomar mellan 18–20 år kommer behandlas som vuxna lagöverträdare. Även detta 

är någonting som vi hoppas att framtida forskning undersöker. Det skulle kunna göras genom att 

undersöka vilka konsekvenser som lagändringen medför, antingen genom att undersöka statistik 

eller genom att fortsatt undersöka huruvida den diskursiva utvecklingen harmonierar med modern 

forskning eller ej. Därutöver vill vi påpeka att Becker (2006:136) lyfter svårigheterna med att dra 

slutsatser om hur statens språkbruk bidrar till stämplingsprocesser eftersom forskning med 

stämplingsteori främst studerar avvikare, och inte staten. Därför hoppas vi att denna studie bidrar 

till en fortsatt användning av stämplingsteorin i relation till statliga diskurser. 

Avslutningsvis tycks ungdomsbrottslighet vara ett ämne som engagerar många i samhället. Trots 

att det inte finns statistiska belägg för att brottsligheten bland unga ökar framställs 

ungdomsbrottsligheten som ett växande problem. Detta är något som ibland lyfts fram i 

samhällsdebatten för att motivera hårdare tag mot unga lagförda. Med grund i denna studie tror vi, 
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i linje med forskning (Andrews och Dowden, 1999:2; De Vries et al., 2015; Farrington, Ttofi & 

Lösel, 2016:6; Sindall, McCarthy & Brunton-Smith, 2017:358f), att ungdomsbrottsligheten inte 

enbart kan lösas genom hårdare straff. Istället menar vi att dissonansen mellan diskurserna och 

forskningen bör minska för att på ett effektivt sätt kunna arbeta behandlande och främja en positiv 

utveckling för den unga lagfördas aktuella och framtida livssituation. 
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BILAGA 1 – TIDSPERIOD 1 (1935–1956) 

SOU nr. Nodalpunkter Moment 

SOU 1935:67. 

Betänkande 
med förslag till 
lag om 
tvångsuppfostra
n m.m.  

 
 
 
 
Unga förbrytare 

Vanartade, mindre välartade, abnormala, asociala, vanartade, 
oförbätterliga, element, rubbad själsverksamhet 
 
Undermåliga element, antisociala imbecilla, djupt 
depraverade, psykopater, oönskvärda, abnormala 
 
Välartade, uppfostringsbara, normala, godartade 

 Bristfällig uppfostran 
 
Tvångsuppfostran 

outbildade, oskötsamma 
 
ändamålsenlig, behov av uppfostrande behandling, fostran 
till arbete och laglydnad, ungdomsfängelse, återanpassning 

 Justitiedepartementet 
 
Socialdepartementet 
 
Barnavården 

tvångsuppfostran, ungdomsfängelse 
 
barnavård, skyddshem 
 
tidiga ingripanden, upptäcka abnorma element hos barn och 
unga, förebygga brottsliga handlingar 

SOU 1942:28. 

Eftergift av 
åtal mot 
minderåriga. 

Unga förbrytare 
Unga lagöverträdare 

ouppfostrade, outbildade, omogna, sköra, överdådliga, 
okynniga 

 Bristfällig uppfostran ändamålsenlig behandling, behov av tillsyn, strängare tillsyn, 
individens fostran, brottsprevention, uppfostrande åtgärder, 
skola, hemmet, utbildning, behov av åter, 
levnadsomständigheter 

 Barnavården uppfostrande åtgärder, lämplighet, vanlig aktör, stort 
ansvarområde, tidiga ingripanden, individuell behandling 

SOU 1956:55. 

Skyddslag: 
Strafflagberedni
ngens 
slutbetänkande. 

Unga lagöverträdare ouppfostrade, socialt utsatta, ynglingar, återfallsförbrytare, 
kriminella, underåriga kriminella, klientel, vanartad ungdom, 
känslomässig efterblivenhet, omogen, 15–17 år, 18–21 år, 
inte fullvärdiga samhällsmedlemmar, ej laglydig medborgare 

 Bristfällig uppfostran outbildade, kritiska barnaår, alkoholism i familjen, börd, 
storstaden, födelse utanför äktenskap, bristfällig skolgång 

 Socialvården 
 
 
 
Kriminalvården 

ej tillräckliga resurser, ej kvalificerade, barnavård, 
ungdomsvårdsskola, skyddsuppfostran, rättsosäker, 
ineffektiv, 
 
ansvarig för anstaltsvård, icke önskvärt, då man givit upp 
hoppet för den unge, frihetsberövande, 
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BILAGA 2 – TIDSPERIOD 2 (1977–1993) 

SOU:nr Nodalpunkt Moment 

SOU 1977:83. 

Tillsynsdom. 
Unga lagöverträdare ungdomar, det unga klientelet, individen, kön, 

åldersdifferentiering, symtom, behandla, straffa, bakgrund med 
sociala problem, ej anpassad till samhället, missbruk, psykiska 
besvär, eftersatt utbildning, läs- och skrivsvårigheter, inflytande 

 Samhällsproblem 
 
 

tidsbestämd behandling, allmänprevention, individualprevention, 
skyddstillsyn, bidra till anpassning till samhället, påföljder ska inte 
skada ungdomen, inte frihetsberöva, främja laglydnad,  

 Socialtjänsten 
 
 
 
Kriminalvård 
 

barnavårdslag, vård, vision om enhetlig socialtjänstlag, 
omedelbart omhändertagande, bristande rättssäkerhet, 
helhetsperspektiv, tvång inom verksamheten, 
samverkan, 
kontroll, straff, individualprevention, eftervård, kriminalvård i 
frihet  

SOU 1986:14. 

Påföljd för brott. 
Unga lagöverträdare ungdomar med beteendeproblematik, svårt störda, barn, klientel, 

ambivalenta, omogna, social problematik, 15–17 år, 18-20 år, 
episodiskt kriminella 

 Samhällsproblem brottsutvecklingen, organiserad brottslighet, ekonomisk 
brottslighet, brottsbekämpning, kriminalisering av narkotika, 
normbildning, skola, familj 

 Socialtjänsten behandling, tillgodose ungas behov, resursbrister, bristande 
metoder, utmönstra fängelsepåföljder, fängelse medför skador 

SOU 1993:35 

B. Reaktion mot 
ungdomsbrott. 

Unga lagöverträdare socialt utsatta, självbestämmande, invandrarungdomar, det unga 
klientelet, unga som begår brott, ungdomar, bakgrundsfaktorer, 
ung människa  

 Samhällsproblem 
 
 
Bakgrundsfaktorer 
 
 
 
Sociala relationer 
 
 
Forskning 

socialt problem, risken att utveckla anpassningsproblem, 
individnivån, samhällsnivå, stämpling, diversion, inkapacitet, 
 
biologiska teorier, psykologiska teorier, dålig känslomässig 
kontakt mellan föräldrarna, skolgång, anknytning, bristande 
självkontroll 
 
tillgången till fritidsaktiviteter, socialt nätverk, nätverk av 
brottsaktiva ungdomar 
 
evidensbaserad praktik 

 Socialtjänsten 
 
 
 
Kriminalvården 

socialtjänstlagen, vård, behandling, åtgärda orsaker, samarbete, 
ska stärka sociala relationer, försvaga asociala relationer, inte 
rättssäkra påföljder 
 
kriminalvården är en “ovanlig” aktör, minskat ansvar, utmönstra 
överlämnande till vård inom socialtjänsten, ökat 
domstolsinflytande 
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BILAGA 3 – TIDSPERIOD 3 (2004–2018) 

SOU:nr Nodalpunkt Moment 

SOU 2004:122 
del 1 & 2. 

Ingripanden mot 
unga 
lagöverträdare. 

Unga lagöverträdare framtida återfallsförbrytare, antisociala, 
missbruksproblematik, storstadsbor, socialt utsatta, 
omogna, outvecklad ansvarsförmåga, behov av särskilt 
stöd 

 Mångfacetterad 
problematik 

ryggsäcken, likformig tillämpning av lagen, aktuell hos 
socialtjänsten i tidig ålder, förebygg problematik genom 
tidiga ingripanden, helhetssyn, pedagogiskt 
påföljdssystem, socioekonomiska riskfaktorer, 
föräldraförmåga, bostadsområde 

 Socialtjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriminalvården 
 
 
 
Samverkan 

positiv förändring, vård, behandling, kompetens, 
erfarenhet, 15–17-åringar, 18–21-åringar, viktigt uppdrag, 
evidensbaserade metoder, tidigt uppmärksamma 
riskbeteenden 
 
liten beställar- eller behandlarkompetens, brister i 
kompetens, kontinuitet och handläggning, 
proportionalitet, förutsebarhet, konsekvens, omfattande 
organisatorisk problematik 
 
riskfaktor för den unge, kan bidra till att den unge ser sig 
själv som kriminell, frihetsberövanden bör undvikas, 18–
21-åringar 
 
socialstyrelsen, rättsväsendet, åklagare, Brå, ramsättning, 
föreskrifter, sprida kunskap, likabehandling, utbyta 
information, samordnade insatser, kontroll och 
uppföljning, ryggsäcken, tydlighet och pedagogik 

SOU 2012:34 

band 3. Nya 
påföljder: en 
kort presentation 
av 
påföljdsutredning
ens förslag. 

Unga lagöverträdare barn, mognadsprocess, socialt utsatta, känsliga, antisociala 
attityder och beteenden, ungdomskultur, kriminell 
identitet och gemenskap 

 Samhällsproblem boende, skolgång, sysselsättning, fritid, alkohol, narkotika, 

likformighet i olika kommuner, barnkonventionen, 

humanitetsperspektiv motiverar billighetsskäl, rättvisa, 

skälighet, episodisk kriminalitet, ungdomsövervakning 

 Socialtjänsten 
 
 
 

allmänt ansvar, har ett oundgängligt och bärande inslag i 
påföljdssystemet, likabehandlingsprincipen, 
proportionalitet, kontinuitet, förutsägbarhet, brist på 
evidensbaserade metoder 
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Socialstyrelsen 
 
 
Kriminalvården 
 
 
 
Samverkan 

 
lagstiftning, normgivning, sammanställa forskning, stödja 
kommunerna 
 
ungdomar bör hållas utanför kriminalvårdspåföljder, 
använder evidensbaserade metoder 
 
säkerställer kvalitén, förbättrar kunskap och förståelse för 
olika aktörer 

SOU 2018:85. 

Slopad 
straffrabatt för 
unga myndiga. 

Unga lagöverträdare omogna, outvecklad empati- och självkontrollsförmåga, 
försämrad ansvarsförmåga, psykologiskt känsliga, 15–17 
år, omyndiga, förväntad mognadstakt 

 Socialt problem avskaffad straffrabatt, asociala personlighetsdrag, 
socioekonomisk utsatthet humanitetsperspektiv motiverar 
billighetsskäl, rättvisa, skälighet, episodisk kriminalitet, 
ungdomsövervakning, repressionsspiral,  

 Socialtjänsten 
 
Kriminalvården 

15–17-åringar, ansvariga över ungdomars situation 
 
18–21-åringar, förslag om slopad straffrabatt, skaderisk, 
repressionshöjningar  
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BILAGA 4 – TIDSLINJE ÖVER LAGSTIFTNINGSUTVECKLING 

1902 - Tvångsuppfostran för unga i åldern 15–17 år (SOU 1956:55, s. 77). 

1924 - Barnavårdslagstiftningen möjliggjorde omhändertagande av vanartad ungdom för 

skyddsuppfostran på så kallade skyddshem (SOU 1956:55, s. 77). 

1934 - Justitieministern Karl Schlyters reformprogram presenterades, där straffrabatten för bland 

annat unga lagförda preciserades (SOU 1993:35 del A, s. 103). 

1935 - Lagen (1935:343) om ungdomsfängelse trädde i kraft som ändamålsenlig behandling i form 

av frihetsberövande (SOU 1993:35 del A, s. 103f). 

1944 - Lagen (1944:215) om villkorlig dom och eftergift av åtal mot vissa underåriga stiftades och 

då ökade användningen av skyddsuppfostran samtidigt som tvångsuppfostran alltmer sällan 

användes (SOU 1956:55, s. 14). Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare kom att ersätta denna lag 1965.  

1947 - Avskaffning av tvångsuppfostran eftersom skyddsuppfostran innebar vård i 

ungdomsvårdsskola istället för på anstalt (SOU 1956:55, s. 77) 

1965 - Ny brottsbalk (1962:700) instiftades, som kompromissade mellan individ- och 

allmänprevention (Aspelin, 1999:123).  

1979 - Ungdomsfängelset avskaffades då tidsobestämda påföljder inte ansågs vara förutsägbara eller 

verka enligt proportionalitetsprincipen (Aspelin, 1999:124). 

1981 - Socialtjänstlag (1980:620) trädde i kraft. Detta innebar att vårdlagarna (barnavårdslagen, 

nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen) blev en enhetlig lag. Samma år trädde lagen (1980:621) 

med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) i kraft. 

1999 - Reform då påföljderna vård inom socialtjänsten, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård 

infördes (se prop 1997/98:96). Man ville att socialtjänsten skulle ta ett större ansvar för unga 

lagöverträdare, istället för kriminalvården. Däremot prövar domstolen socialnämndens insatser i 

fråga om proportionalitetsprincipen.  

2001 - Socialtjänstlagen (2001:453) ersatte tidigare socialtjänstlag. 

2007 - Överlämnande till vård inom socialtjänsten bytte namn till ungdomsvård (prop. 

2005/06:165). Ungdomstjänst blev en självständig påföljd i syfte bl.a. att minska användningen av 

böter och korta frihetsberövande straff. 

2012 - Förslag om avskaffad straffrabatt för unga myndiga lades fram (SOU 2012:34). 

2015 - Det krävs inte längre samtycke från den unge att bli dömd till ungdomstjänst. Man 

lagstadgade också om en lokal samverkan i ungdomsärenden (SOU 2018:85, s. 110) 

2020 - Barnkonventionen blir svensk lag (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter). 

2021 - Lagen om ungdomsövervakning trädde i kraft 1 januari (Lag (2020:616) om verkställighet 

av ungdomsövervakning). 


