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 Abstract 
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young criminals. [translated title] 
Supervisor: Claes Levin 
Assessor: Bodil Rasmusson 
 
In the last couple of years changes in the legal systems treatment of young offenders has 
given the social worker more legal responsibility. In view of this, our purpose with this study 
was to examine how social workers and prosecutors apprehend the role of the social worker 
during the legal process. The study was delimited to look into the handling of young offenders 
between the ages of 15 and 18 years old. The questions we intended to look at were: How do 
the social workers reason when trying to see the need of a child within a legal context; Do 
prosecutors and social workers experience that they have different approaches when looking 
at young offenders, as a consequence of their different professions; What is the opinion 
among social workers considering the duty of the social services to administrate community 
service for young offenders; How do the social workers argue when determining whether or 
not a young offender has a “special need for care”. These questions were answered through 
empirical studies where six social workers and two prosecutors were interviewed. The 
theoretical key concepts of welfare and justice were the tools used to treat the gathered 
material. The study showed that social workers had different ways of handling the legal 
demands added to their professional role in the work with young offenders. We discovered 
that some of the social workers tended to take a perspective well aligned with the legal 
system. Most of the social workers did not find it problematic to administrate community 
services because they found it to be a kind of treatment for the youngsters. A majority of the 
social workers had difficulties in defining a “special need for care”. 
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Prop. – Proposition 

SOU – Statens offentliga utredningar 
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1. Förord 
Denna uppsats har varit spännande och intressant att genomföra. Vi har fått svar på våra 

centrala frågeställningar, men även berikats med nya perspektiv vilka driver oss vidare i vår 

socionomutbildning och framåt mot ett kommande yrkesliv.  

 

Vi skulle inledningsvis vilja tacka några personer som hjälpt oss göra denna uppsats möjlig. 

Ett stort tack riktas till våra åtta intervjupersoner, som tagit sig tid från sitt arbete och ställt 

upp på intervjuer. Det har varit väldigt intressant att få ta del av deras tankar och erfarenheter.  
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2. Inledning 

2.1. Problemformulering 
Ungdomar är överrepresenterade i brottsstatistiken. Åldersgruppen 15-20 år utför ca 21 

procent av alla lagförda brott, men utgör endast 9 procent av den straffmyndiga befolkningen 

(prop. 2005/06:165). Att ta itu med denna grupp är således en angelägen uppgift för 

samhället. Utgångspunkten är att unga som begår brott inte ska straffas utan i första hand 

vårdas inom den kommunala socialtjänsten. Rättssystemet och socialtjänsten strävar mot 

samma mål och har som gemensam uppgift att få de unga att inte återfalla i brott. Dock har de 

olika yrkesgrupperna skilda professionella förståelser för hur problemet ska angripas.  

 

Konflikten mellan dessa perspektiv konkretiseras då åklagaren begär in ett yttrande från 

socialtjänsten. I yttrandet beskrivs den unges levnadssituation och eventuellt vårdbehov. 

Undersökningar har visat att domstolen i de flesta fall dömer till den vård som 

socialsekreteraren föreslagit i yttrandet (SOU 2004:122). Därmed har socialsekreteraren en 

viktig och ofta avgörande roll i rättsprocessen. Socialsekreteraren arbetar utifrån 

socialtjänstlagen där barnets bästa och dess behov av skydd betonas. Barnperspektivet har 

aktualiserats i svensk lagstiftning i och med Barnkonventionen och främst genom artikel 3 

som berör barnets bästa. I socialtjänstens arbete med barn ligger fokus på gynnsam utveckling 

i framtiden, medan rättsväsendet har ett retrospektivt synsätt. Rättsväsendet har som uppgift 

att skipa rättvisa genom att utdöma straff till följd av ett begånget brott, och straffet ska vara 

avskräckande både för den enskilde och för omgivningen (Tärnfalk 2007). Här finns en 

uppenbar konflikt i sättet att se på den unge i förhållande till vård och straff. Då åklagaren 

begär in ett yttrande möts dessa olika synsätt. Vi är intresserade av att undersöka hur detta 

möte gestaltar sig och vilken roll socialsekreteraren tar i kontakten med den rättsliga 

kontexten.  

 

Vidare finner vi detta vara ett intresseväckande område att undersöka då nya lagändringar i 

påföljdssystemet för unga inneburit att ett större straffrättsligt ansvar ålagts socialsekreterarna. 

Inom samhällsdebatten har det historiskt funnits en återkommande kritik mot påföljden 

överlämnande till vård inom socialtjänsten. Kritiken bottnar i att vården inte ansetts vara en 

tillräckligt ingripande åtgärd för unga lagöverträdare och man har pekat på den höga 

återfallsrisken. De senaste tio åren har det till följd av kritiken kommit två reformer som 

tryckt på utvecklingen mot ett ökat straffvärdetänkande. Den första, Vissa reformer av 
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påföljdssystemet (prop.1997/98:96), stärkte de straffrättsliga principerna om proportionalitet, 

förutsebarhet och konsekvens. Den andra, Ingripanden mot unga lagöverträdare 

(prop.2005/06:165), innebar bland annat att påföljden överlämnande till vård inom 

socialtjänsten bytte namn till ungdomsvård. För att dömas till detta krävs nu att den unge har 

ett särskilt behov av vård. Dessutom infördes ungdomstjänst som ny påföljd för unga 

lagöverträdare, vilket ålades socialtjänsten att administrera (Thunved, Clevesköld & Thunved 

2007). Då socialsekreteraren har fått ett tydligare ansvar för uppgifter som är en del av det 

straffrättsliga systemet ser vi tendenser till att straffaspekten ytterligare kommit in i 

socialsekreterarens arbete. Vi ställer oss undrande inför hur socialsekreteraren hanterar denna 

nya roll. Intressant är att undersöka hur socialsekreteraren resonerar i detta arbete och hur den 

ser på den unges behov i förhållande till ett straffvärdetänkande.  

2.1.1. Syfte  
Mot bakgrund av senare års förändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare är syftet 

med uppsatsen att undersöka hur socialsekreterare och åklagare uppfattar socialsekreterarens 

roll i rättsprocessen gällande unga mellan 15 år och 18 år. 

 

2.1.2. Frågeställningar 
• Upplever socialsekreterare och åklagare att de i sina professioner har sinsemellan 

skilda synsätt när det gäller unga lagöverträdare? 

• Hur hanterar socialsekreterare att se till barnets behov samtidigt som de rör sig i en 

rättslig kontext?  

• Vad anser socialsekreterare om att det är socialtjänstens uppgift att administrera 

ungdomstjänst? 

• Hur resonerar socialsekreterare vid bedömningen av huruvida den unge har ett särskilt 

vårdbehov? 
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2.2. Begreppsdefinitioner 

2.2.1. Yttrande 
För att domstolen ska ha möjlighet att bedöma vilken typ av påföljd den unge ska dömas till 

skall socialnämnden avge ett yttrande, vilket beskrivs i 11§ LUL. Då en person under 18 år är 

misstänkt för brott ska åklagaren inhämta ett yttrande från socialnämnden innan det väcks 

beslut om åtal. Yttrandet är en skriftlig handling med information om vilka åtgärder som 

tidigare har utförts när det gäller den unge, samt ett omdöme gällande huruvida den unge har 

ett särskilt behov av vård. Vidare ska yttrandet innehålla en redogörelse för de insatser som 

socialnämnden har som avsikt att vidta, vilka presenteras i ett ungdomskontrakt eller en 

vårdplan (se definition nedan). Om åklagaren begär det eller om socialnämnden anser det 

behövligt ska yttrandet även innehålla en beskrivning av den unges livssituation och 

personliga utveckling. Yttrandet ska inhämtas från socialnämnden i den kommun som har 

ansvar för den unge, enligt socialtjänstlagen. Åklagaren behöver endast inhämta ett yttrande i 

de fall där den unge har erkänt den kriminella handlingen eller om det finns en skälig 

misstanke att den har begått brottet. I de fall då brottet är av mild art eller om det är uppenbart 

att åklagaren inte kommer att väcka åtal behövs ett yttrande inte inhämtas. Åklagaren ska 

ange inom vilken tid yttrandet ska inlämnas. Om socialnämnden inte har möjlighet att 

färdigställa yttrandet inom tidsramen får åklagaren medge att det får lämnas in senare (11§ 

LUL). För att rätten ska kunna döma den unge till ungdomsvård krävs det enligt 28§ LUL att 

det finns ett yttrande från socialnämnden med den information som anges ovan (Thunved et 

al. 2007). 

2.2.2. Vårdplan 
Då socialnämnden föreslår vårdinsatser enligt LVU ska dessa presenteras i en vårdplan som 

bifogas yttrandet. Domstolen kan inte bestämma att den unge ska bli föremål för tvångsvård 

enligt LVU, detta måste istället avgöras utifrån den lagens bestämmelser (Thunved et al. 

2007). 

2.2.3. Ungdomskontrakt 
I de fall den unge lagöverträdaren samtycker till den planerade vården inom socialtjänsten blir 

vården enligt SoL. Påföljdsinsatserna redovisas i ett ungdomskontrakt. Ungdomskontraktet 

ska bifogas yttrandet. Detta kontrakt var en nyhet i den senaste lagändringen i 

påföljdssystemet för unga, 2007, och syftar till att göra socialtjänstens planerade insatser 

tydligare för den unge och ska således ha en pedagogisk effekt. Den unge är bunden till 

insatserna i och med domstolens dom, dock har socialnämnden inte motsvarande skyldighet 
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gentemot rätten utan är självständig att justera insatserna vid ändrade förhållanden (Thunved 

et al. 2007). 

2.2.4. Vård/behandling 
I vår uppsats kommer vi att använda vård- och behandlingsbegreppen synonymt. Ibland 

skriver vi behandling och ibland vård, men vi definierar det på samma sätt. Att definiera 

begreppen är dock ingen enkel uppgift då de kan ha flera olika innebörder. Innebörderna 

förändras beroende på i vilken kontext och vid vilken tidpunkt de används. Hur behandling 

och vård ska förstås kompliceras av otydliga gränser mellan straff och vård när det gäller unga 

lagöverträdare. Vad är egentligen straff och vad är vård (Levin, Sunesson & Swärd 1998; 

Svensson 1998)? Utgångspunkten för dagens regelsystem är att unga lagöverträdare ska hållas 

utanför kriminalvården och istället få den vård och behandling som de är i behov av via 

socialtjänsten. Då vi använder vård eller behandling i vår uppsats menar vi den vård inom 

socialtjänsten som unga lagöverträdare döms till, det vill säga ungdomsvård. Denna vård 

innefattar en rad olika insatser, kombinationer och variationer på dessa.  

2.2.5. Unga lagöverträdare 
Unga lagöverträdare är personer upp till 21 år som begått ett brott. Straffmyndighetsåldern är i 

Sverige 15 år. Före 18 års ålder ska unga inte dömas till frihetsberövande påföljder, endast i 

undantagsfall. Även de som är 18-20 år hamnar under den kommunala socialtjänstens ansvar, 

där i första hand socialtjänsten ska komma med hjälp och stödinsatser. Bestämmelserna som 

reglerar unga lagöverträdare finns i LUL (Thunved et al. 2007). De unga lagöverträdare som 

vi avser i vår uppsats befinner sig i åldersspannet från 15 år och upp till 18 år. Vi avser inte 

18-åringar utan unga fram till den dagen de fyller 18 år. 

2.2.6. Diskurs 
Med begreppet avser vi en allmän betydelse; det vill säga att uppfattningen av hela vårt 

förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser. Det finns många olika diskurser och 

man ser verkligheten genom den diskurs man befinner sig i. Våra ord och tankar påverkas av 

de föreställningssätt som existerar inom den egna diskursen. Då vi möter andra som befinner 

sig i andra diskurser kan missförstånd uppstå då man kommunicerar på olika sätt beroende av 

den diskurs man utgår ifrån (Nationalencyklopedin 2007). 
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3. Bakgrund 

3.1. Straff och vård – en historisk tillbakablick 
För att ge en tydligare bild av vårt uppsatsämne anser vi det nödvändigt att ge en bakgrund till 

det problem vi ämnar undersöka. Socialsekreterares roll i rättsprocessen är ingen isolerad 

företeelse utan någonting som är beroende av hur synen på straff och vård har utvecklats. Vi 

kommer således nedan att ge en kort redogörelse av detta, från 1800-talet och fram till idag. 

Vi kommer även att redogöra för hur ansvarsfördelningen ser ut när det gäller unga 

lagöverträdare, huruvida dessa ligger, och har legat, under kriminalvårdens eller 

socialtjänstens ansvarsområde.  

 

Straff eller behandling är straffrättens eviga dilemma och har varit återkommande i 

samhällsdebatten under hela 1900-talet. Kerstin Svensson (1998) skriver att straff och 

behandling å ena sidan kan ses som ett motsatspar, men å andra sidan som två sidor av samma 

mynt. Det finns ingen behandling utan inslag av tvång och kontroll, och det finns heller inte 

straff som inte har till avsikt att skapa förändring. I ungdomsvårdens historia kan man se att 

straff- respektive behandlingstanken är svåra att åtskilja. I vissa perioder har straffet betonats, 

i andra vården. Dock har unga lagöverträdare ständigt setts som en angelägen grupp att ta itu 

med, då det funnits en tro på att unga går att påverka och förändra genom vägledning in i 

vuxenlivet. Claes Levin (1998) menar att även om tyngdpunkten genom historien vid olika 

tidpunkter legat på straff respektive behandling är det samma frågor som kommer upp på den 

samhälleliga agendan; synen på den unge, ungdomsbrottslighet som problem, åtgärderna och 

vem ska ha ansvaret - den enskildes familj eller samhället. 

 

Om man gör en tillbakablick i historien till 1800-talet kan man se att den klassiska 

straffrättskolan dominerade i samband med införandet av 1864 års strafflag. Straffet skulle stå 

i proportion till brottets grovhet och vara avskräckande både för den enskilde individen och 

för allmänheten. Det påföljdssystem som infördes omkring hundra år senare, år 1956, stod i 

kontrast till denna skola och var till stor del influerad av behandlingstanken. Tron på att det 

gick och förändra den unge lagöverträdaren var då stark. Under 60- och 70-talet började man 

dock ifrågasätta detta påföljdssystem. Kritiken bestod framförallt i att det inte ansågs 

rättssäkert för den enskilde individen, allas likhet inför lagen följdes inte och straffet stod inte 

i proportion till det begångna brottet. Dessutom hade den vård och behandling som de unga 

lagöverträdarna genomgått visat på klena resultat. Under 1990-talet kom den klassiska 
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straffrättskolan in i bilden igen och de straffrättsliga principerna om förutsebarhet, 

proportionalitet och konsekvens stärktes (dessa principer kommer vi att förklara mer ingående 

längre fram). De tidsobestämda straffen skulle bort och den unges behov och livssituation 

skulle uppmärksammas. När det gäller valet av åtgärd skedde en återgång till den klassiska 

straffrättskolan med brottet i centrum. Det skedde således en förskjutning från 

behandlingstanken tillbaka till strafftanken. Nu var det dock inte längre domstolarnas jurister 

som skulle fatta beslut om vilken ungdom som skulle få vård och vem som inte ansågs behöva 

det, utan istället fick socionomerna en alltmer framträdande roll (Svensson 1998).  

3.1.1. Unga kriminella – ett fall för kriminalvården eller socialtjänsten 
Ungdomar som begått brott utgör ett undantag från den straffrättsliga kontext som finns i 

samhället, och de normer under vilka kriminella medborgare ska inrättas. Till följd av detta 

har denna grupp alltid varit problematisk. Personer under 15 år kan inte dömas enligt 

strafflagstiftningen (1 kap 6§ BrB), en åldersgräns som har varit gällande sedan 1902. 

Gränserna har i övrigt varit vaga för unga och även gränserna mellan olika typer av åtgärder 

har varit diffusa. Kriminalvården ska ta hand om de som begått brott medan socialtjänsten ska 

ta hand om dem som sannolikt kan komma att göra det. Socialtjänsten är även den myndighet 

som ska ta hand om de som begått brott men som bedöms vara för unga för kriminalvården. 

Denna gräns är svårdragen, menar Svensson (1998), även om det finns formella åldersgränser. 

Kriminalvården ska ta hand om dem som är 18 år och uppåt. Efter 21 års ålder har 

socialtjänsten ingen möjlighet att ingripa. Svensson menar att det finns en extra påtaglig 

gränsdragningsproblematik gällande ungdomar som är från 15 år och upp till 18 år. Här går 

skärningspunkten mellan socialtjänstens och kriminalvårdens ansvar. Man har konstant talat 

om att unga inte ska straffas, utan behandlas. Oavsett om de begått brott eller ej har denna 

grupp kunnat bli föremål för socialtjänstens insatser. Man har placerat unga brottslingar på 

samma anstalter som unga som trätt över samhällets normativa gränser med syfte att behandla 

och uppfostra dem. Vistelsetiden har inte varit bestämd, utan utvecklingen skulle avgöra när 

behandlingen skulle avslutas. Inte förrän på 1990-talet började tidsbestämda vistelser bli 

aktuellt inom ungdomsvårdens anstalter.  

3.2. Ändringar i påföljdssystemet för unga 
Nu kommer vi att redogöra för de senaste lagändringarna när gäller unga lagöverträdare vilka 

är relevanta för vår uppsats. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det aktuella läget när det 

gäller unga lagöverträdare utifrån statistiska uppgifter. 
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3.2.1. 1999 års påföljdsreform 
År 1999 genomfördes genomgripande förändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

genom lagändringar som byggde på prop.1997/98:96. Huvudtanken var likt tidigare att unga 

så långt det är möjligt ska bli föremål för socialtjänstens insatser. I propositionen underströks 

att barn och ungdomar som begår brott ofta är socialt utsatta och har ett särskilt behov av stöd 

och hjälp och därför skall hållas utanför kriminalvården. Socialtjänsten utgör, enligt 

regeringen, en viktig resurs för att motverka ungdomars kriminella utveckling. Som 

myndighet spåddes socialtjänsten ha större möjlighet att åstadkomma en positiv utveckling för 

den unge än vad som bedömdes vara fallet för kriminalvården (prop. 2005/06:165).  

 

En av förändringarna i och med lagändringarna var att sluten ungdomsvård infördes som 

påföljd. Detta påföljdsalternativ skulle ersätta fängelse för unga från 15 år och upp till 18 år. 

När det gäller överlämnande till vård inom socialtjänsten gavs nu större plats för de 

straffrättsliga kraven: förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. Dessa principer innebär 

att en påföljd bör vara konstruerad så att det på förhand står klart vad den kommer att betyda 

för den unge. Det skall finnas en balans mellan brottet och samhällets reaktion på det, och det 

skall finnas krav på att den dömde ska rätta sig efter de regler som gäller. Ett brott mot 

reglerna skall följas av en reaktion. För att efterfölja principen om förutsebarhet skulle 

socialnämndens yttrande nu komma att innehålla en vårdplan. Dock konstaterade regeringen 

att det inte skulle vara möjligt att tillämpa förutsebarheten fullt ut på grund av individuella 

skillnader i de ungas vårdbehov. För att tillgodose principen om proportionalitet skulle 

domstolen mer explicit pröva om socialnämndens planerade insatser ansågs vara tillräckligt 

ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. 

Man tillförde möjligheten att förena vården med en föreskrift om ungdomstjänst. Detta blev 

ett alternativ till böter som tidigare varit den tilläggspåföljd som domstolen kunnat använda 

för att åstadkomma proportionalitet. Regeringen konstaterade att socialtjänsten var bäst 

lämpad att administrera denna ungdomstjänst då de menade att det inom socialtjänsten finns 

en bred erfarenhet och kunskap om barn och unga. Konsekvenskravet blev uttryckligare då 

man nu skulle ha tydligare uppföljning av påföljden. Domstolen fick en möjlighet att meddela 

varning vid misskötsamhet och fick utökade möjligheter att undanröja påföljden och döma till 

annan påföljd. Det hade riktats kritik mot påföljden överlämnande till vård inom 

socialtjänsten och dessa förändringar kom till som ett svar på denna. Kritiken bestod delvis i 

att rättsväsendet hade för lite kunskap om vad som hände en person som överlämnades till 

vård (prop. 2005/06:165).  
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3.2.2. 2007 års påföljdsreform 
Som en vidareutveckling på ovanstående lag kom regeringen år 2006 med en proposition där 

de föreslog ett antal lagändringar rörande samhällets ingripanden mot, och behandling av, 

unga lagöverträdare. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 januari 2007. Vi kommer nedan att 

gå in på några av dessa ändringar, vilka har stor betydelse för vår uppsats. Hädanefter 

kommer vi att benämna överlämnande till vård inom socialtjänsten som ungdomsvård, då en 

av nyheterna i 2007 års lag var denna beteckningsändring.  

 

Särskilt vårdbehov 

Det är socialtjänstens uppgift att utreda om den unge har ett behov av vård. En av de 

ändringar som infördes i lagen var att kravet på den unges vårdbehov skärptes. För att den 

unge ska kunna dömas till ungdomsvård krävs nu att den unge har ett särskilt behov av vård. I 

BrB 32 kap. 1§ står att läsa:  

 
Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ungdomsvård om han eller hon 

har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och sådan vård kan beredas den unge. 

Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt.  

 

Införandet av ett särskilt vårdbehov gör att påföljden ungdomsvård får en ny avgränsning än 

tidigare. Enligt prop. 2005/06:165 är avsikten med lagändringen att socialtjänstens insatser 

ska fokuseras på dem som verkligen har behov av vård. Ett särskilt vårdbehov finns om den 

unge är brottsaktiv eller har missbruksproblem uppger Socialstyrelsen (2007). Thunved et al. 

(2007) framhåller att ungdomsvård ska bli aktuell endast i de fall då den unge löper risk för 

fortsatt brottslighet. Samtidigt skriver Socialstyrelsen att det inte finns några krav på att 

socialsekreteraren ska göra en konkret riskbedömning när det gäller fortsatt brottslighet i varje 

enskilt fall. Vidare menar de att risken för fortsatt brottslighet ej är synonymt med ett särskilt 

vårdbehov, den unge kan ha detta behov även utan att vara bedömd ha en återfallsrisk. 

Socialstyrelsen menar även att påföljden inte bör användas för de unga som har ett så 

begränsat vårdbehov att det kan tillgodoses inom påföljden ungdomstjänst. Enligt LUL 11§ 

ska socialtjänsten i sitt yttrande uppge om den unge har ett särskilt vårdbehov och om så är 

fallet föreslå lämplig insats för detta.  
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Ungdomstjänst 

År 1999 infördes, som tidigare nämnts, ungdomstjänst som en tilläggspåföljd. I de fall då 

domstolen ansåg att den av socialtjänsten föreslagna påföljden inte var tillräckligt ingripande i 

förhållande till brottets grovhet kunde de kombinera överlämnandet till socialtjänsten med 

antingen böter eller ungdomstjänst. Ungdomstjänst blev således endast aktuellt i de fall där 

den unge ansågs ha ett vårdbehov. Efter 2007 års lagändring finns ungdomstjänst som 

tilläggspåföljd kvar men den har nu även införts som en egen fristående påföljd. Detta innebär 

att ungdomstjänst nu utgör ett komplement till ungdomsvård, och är till för de ungdomar som 

saknar eller har ett begränsat vårdbehov. Ungdomstjänst som fristående påföljd kan därför 

även ersätta andra påföljder som inte grundas på ett vårdbehov, såsom böter eller kortare 

frihetsberövanden. Med ungdomstjänst avses att den unge under en viss tid ska utföra 

oavlönat arbete eller delta i särskilt arrangerad verksamhet i lägst tjugo och högst 

etthundrafemtio timmar. Då unga som begått brott är i behov av vägledning ska 

ungdomstjänsten även innehålla någon form av programverksamhet där väsentliga frågor lyfts 

fram för att få den unge att reflektera över brottet och sin livssituation (Thunved et al. 2007). I 

BrB 32 kap 2§ står det skrivet:  

 
Den som är under 21 år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst om den unge samtycker 

till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga 

omständigheter. /…/ Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt 

ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte 

finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet mellan ungdomstjänst och böter skall 

ungdomstjänst väljas om den påföljden inte är alltför ingripande.  

 

I ovanstående lagtext framgår att samtycke måste finnas från den unges sida för att det ska 

kunna bli aktuellt med ungdomstjänst som påföljd. Vidare måste den unge bedömas vara 

lämplig för ungdomstjänst, eventuella missbruksproblem måste tas i beaktande. 

Socialtjänstens yttrande innehåller ofta uppgifter om huruvida den unge är lämplig för, och 

samtycker till, ungdomstjänst. Dock finns det inga krav på att ett yttrande ska ha inhämtats för 

att domstolen ska kunna döma till ungdomstjänst (Thunved et al. 2007).  

 

Vid införandet av ungdomstjänst som fristående påföljd diskuterades vem som skulle ha 

ansvaret för denna påföljd. Sveriges kommuner och landsting var tveksamma till att låta 

socialtjänsten ha huvudansvaret. De menade att detta skulle komplicera socialtjänstens roll i 

rättsystemet ytterligare i och med att de får uppgifter som ännu tydligare än förut är en del av 
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det straffrättsliga systemet. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg att kriminalvården var 

lämplig som ansvarig för ungdomstjänsten då de redan administrerar samhällstjänsten för 

vuxna. Regeringen menade dock att socialtjänsten var bäst lämpad för detta ansvar. De 

framhöll att ungdomstjänst redan hade en plats inom socialtjänsten, då de tidigare haft ansvar 

för ungdomstjänst som tilläggspåföljd. Man vidhöll att det inom socialtjänsten fanns den 

kunskap och erfarenhet som krävs i arbetet med barn och unga (prop 2005/06:165). Detta 

ledde till att kommunerna och socialtjänsten ålades ansvaret för ungdomstjänst som fristående 

påföljd. I 5 kap 1b § SoL infördes en ny bestämmelse:  

 
Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan ske. 

Socialnämnden skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbetsplan 

och utse en handledare för den unge. Socialnämnden ska kontrollera att arbetsplanen följs.  

 

I och med att ungdomstjänst nu även är en fristående påföljd har socialtjänstens administrativa 

ansvar utökats och är en obligatorisk uppgift för alla kommuner. Stadgandet innebär dock inte 

att det nödvändigtvis ska finnas resurser till att administrera ungdomstjänst inom den egna 

kommunen, då många kommuner är små och inte har dessa möjligheter. Istället kan de 

samarbeta med andra kommuner. Det är socialtjänstens uppgift att finna arbetsuppgifter som 

ger en tydlig konsekvens och känns meningsfulla för den unge. Det kan vara både inom 

kommunal och statlig verksamhet, samt inom ideella föreningar. Dock behöver arbetsplatsen 

inte vara ordnad innan domstolen dömer till påföljden. Socialtjänsten ska upprätta en 

arbetsplan inför ungdomstjänsten, vilken utgör grunden för dess utformning. Det är även 

socialtjänsten som ska kontrollera att den unge sköter sitt arbete. Det är viktigt att den unge 

får ett stöd ute på arbetsplatsen och socialnämnden ska därför utse en handledare för denne. 

Utöver att ungdomstjänsten innehåller moment som ger den unge möjlighet att reflektera över 

sin situation bör den även avslutas med ett samtal mellan den unge, representant från 

socialtjänsten, vårdnadshavare och någon från arbetsplatsen (Thunved et al. 2007).  

 

Krav på ökad samverkan 

I arbetet med yttrande möter socialsekreterarna åklagare som representanter för rättsväsendet. 

Samverkan mellan dessa yrkesgrupper är därför viktig och något som lyftes fram i och med 

lagändringen 2007. I prop 2005/06:165 diskuterades en ökad samverkan mellan socialtjänsten 

och rättsväsendets myndigheter; åklagare, polis och domstol. Man menade att det behövdes en 

ökad samverkan i ungdomsmål där det diskuterades frågor som rör handläggningen, såsom 
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yttrandes utformning och proportionalitetsprincipens innebörd. Åklagarmyndigheten fick i 

uppdrag av regeringen att verka för ökad samverkan mellan socialtjänsten och rättsväsendet i 

frågor gällande unga lagöverträdare. Målet med detta var att genom utbyte av kunskaper och 

erfarenheter skapa bättre handläggning av ärendena (Åklagarmyndigheten 2007).  

3.2.3. De unga i statistiken 
För att ge en bild av hur läget ser ut idag kommer vi nu att visa upp en del av den officiella 

statistik som produceras av Brå (2007). I statistiken presenteras ungdomar som en grupp 

mellan åldern 15 år och 20 år. Trots att vår uppsats är inriktad på de ungdomar som är från 15 

år och upp till 18 år anser vi att denna statistik är relevant för vår uppsats.  

 

År 2006 var ca 25 400 av de lagförda personerna mellan 15-20 år, vilket utgör en femtedel av 

samtliga lagförda. Det blir därför tydligt att unga är överrepresenterade i brottsstatistiken. 

Under det föregående året blev omkring 3100 unga mellan 15-20 år dömda till ungdomsvård, 

vilket är en ökning med ca 180 personer eller 6 procent från året innan. Brå (2007) noterade 

även att det skett en ökning när det gäller de unga som dömdes till ungdomsvård samt 

ungdomstjänst som tilläggspåföljd. Antalet unga som dömdes till denna påföljdskombination 

uppgick till 680 personer. Detta utgör en ökning på 13 procent jämfört med året innan och 

innebär den högsta noteringen sedan ungdomstjänst som tilläggspåföljd infördes 1999. Då 

statistiken behandlar år 2006 syns inte effekterna av den senaste lagändringen.  
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4. Metod 

4.1. Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i vår uppsats då vi anser att denna 

metod lämpar sig bäst för vårt syfte. Själva ordet ”kvalitativ” betyder kvalitet, vilket handlar 

om karaktär och egenskap hos ett visst fenomen. Med hjälp av kvalitativ metod når man ett 

djup snarare än en bredd, vilket passar bra då vi ämnar undersöka socialsekreterares och 

åklagares upplevelser av socialsekreterares roll i arbetet med unga lagöverträdare. Vi är inte 

intresserade av att ta reda på hur stort antal av dessa aktörer som är av en viss åsikt eller se 

hur pass vanlig en viss företeelse är. Istället försöker vi med hjälp av kvalitativ 

forskningsmetod undersöka själva innehållet snarare än förekomsten av det. Då vi i vår 

uppsats vill fånga socialsekreterare och åklagare upplevelser valde vi att använda oss av 

kvalitativa forskningsintervjuer. Vi försökte komma nära inpå våra intervjupersoner och inte 

bara ta reda på ”vad de gör”, utan snarare ”vad de själva anser att de gör” (jmf. Repstad 

1999).  

4.2. Urval 
Vi bestämde oss för att intervjua både socialsekreterare och åklagare, då vi var intresserade av 

att undersöka hur socialsekreterare själva upplever sin roll i rättsprocessen, men även hur 

åklagare uppfattar deras roll. Vi bestämde oss för att intervjua sex socialsekreterare och två 

åklagare. Anledningen till att vi valde att intervjua fler socialsekreterare än åklagare beror helt 

enkelt på att det var socialsekreterarnas roll vi var intresserade av och ansåg det därför vara 

lämpligt att låta deras röster få ett större utrymme i uppsatsen. Vi ansåg att socialsekreterare 

bäst kunde berätta för oss om sitt eget arbete och hur de upplever detta, då de är experter på 

sin egen verklighet. Åklagare å andra sidan kunde bidra med ett utifrånperspektiv på 

socialsekreterarnas arbete. Vi var dessutom intresserade av att se om åklagarnas uppfattningar 

skiljde sig från socialsekreterarnas när det gäller synen på unga lagöverträdare, och hur detta 

yttrade sig i samverkan de två professionerna emellan. Vad gäller urvalet av intervjupersoner 

skedde detta delvis slumpmässigt, genom att vi ringde runt till socialförvaltningar i olika 

kommuner för att höra om det fanns intresse av att ställa upp. De vi fick tag på är helt enkelt 

de som ingår i vår undersökning. Vårt enda kriterium för urvalet var att vederbörande skulle 

arbeta med att skriva yttrande för unga lagöverträdare. Några av våra första kontakter hjälpte 

oss genom att hänvisa vidare till andra möjliga intervjupersoner. Vi är medvetna om att detta 

har styrt urvalet i vår undersökning (jmf. Repstad 1999).  
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De socialsekreterare vi intervjuat kommer från tre olika kommuner. En kommun har ett större 

invånarantal än övriga två. Fyra av intervjupersonerna kommer från den större kommunen och 

de övriga två från varsin lite mindre kommun. Anledningen till att vi intervjuade 

socialsekreterare i olika kommuner beror på att det var i dessa kommuner vi fick tillgång till 

intervjupersoner. Vi ansåg det även intressant att få ta del av socialsekreterares upplevelser i 

olika kommuner, då detta ger uppsatsen ett bredare perspektiv. Vårt syfte med uppsatsen är 

inte att jämföra de olika kommunerna. Trots att vår uppsats inte bygger på kvantitativ metod 

finner vi att vårt väldigt begränsade material för tre av våra kommuner gör det svårt att dra 

några egentliga slutsatser i en jämförande studie (jmf. Kvale 1997). Även om vår uppsats inte 

har ett jämförande syfte anser vi att vi måste ha det faktum att våra intervjupersoner arbetar i 

olika kommuner med i beaktning då vi analyserar materialet ifall detta tydligt påverkar deras 

upplevelser.  

 

Samtliga socialsekreterare vi intervjuade arbetar med att skriva yttranden på begäran av 

åklagare. De har arbetat olika länge med detta, från åtta månader till drygt två år. Innan de 

började arbeta med yttranden för unga lagöverträdare har de haft sinsemellan olika 

arbetsuppgifter, en del har även tidigare arbetat med ungdomar – utredningsarbete och 

behandling, medan andra har haft helt annorlunda arbetsuppgifter. Några av de vi intervjuat 

har sin arbetsplats på polismyndigheten i kommunen, medan andra sitter på 

socialförvaltningen. De flesta av de socialsekreterare vi intervjuat skriver endast yttrande för 

ungdomar som inte är kända på socialförvaltningen sedan tidigare. Någon skriver yttrande för 

både dessa ungdomar och dem som redan ”finns” på socialförvaltningen, där denne redan är 

den unges handläggare. Två av de socialsekreterare vi intervjuade är män medan övriga fyra 

är kvinnor. Detta var inget medvetet val från vår sida, vi anser dock att det ger vår uppsats en 

bredd att vi intervjuat socialsekreterare av båda könen. Anledningen till att våra 

intervjupersoner till största delen är kvinnor beror säkerligen på att det finns fler kvinnor som 

arbetar med socialt arbete. Vi har inte valt att göra någon jämförelse utifrån kön, vilket beror 

delvis på det lilla urvalet samt även av anonymitetsskäl. De två åklagarna vi intervjuade är 

verksamma i samma kommun, med samma upptagningsområde. De är båda kvinnor. Deras 

arbetsuppgifter är till stor del inriktade på unga lagöverträdare, och i arbetet ingår inhämtande 

av yttrande från socialtjänsten.  
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4.3. Tillvägagångssätt 
Innan vi satte igång med att intervjua ställde vi oss en rad metodologiska och praktiska frågor: 

Vilka ska vi intervjua? Hur många intervjupersoner behöver vi? Hur ska vi få tag på våra 

intervjupersoner? Vilka frågor ska vi ställa? Hur kan vi vara säkra på att vi får reda på vad 

våra intervjupersoner verkligen menar? Hur ska använda våra intervjuer i forskningen (jmf. 

Kvale 1997)? En del av dessa frågor tog vi reda på direkt medan andra utvecklades under 

arbetets gång. Vi kommer nedan att gå igenom hur vi metodologiskt gick till väga.  

 

Efter att vi klarlagt uppsatsen syfte och frågeställningar satte vi igång med att planera hur vi 

skulle lägga upp undersökningen. Vi började redan på ett tidigt stadium att ta kontakt med 

fältet för att undersöka om det fanns ett intresse av att delta i undersökningen och därigenom 

få reda på huruvida vår uppsats var möjlig att genomföra. Några av våra intervjupersoner 

kontaktades per telefon och några via e-mail. Vi upptäckte att det fanns en fördel med att ta 

kontakt per telefon då detta gjorde att vi lättare fick tag i ”rätt” person. Vi kunde då förklara 

uppsatsens syfte och få ett svar direkt i luren huruvida personen var intresserad av att deltaga, 

istället för att invänta ett e-mail. För att förebereda våra intervjupersoner inför intervjutillfället 

skrev vi ett informationsbrev (se bilaga 1), som sändes ut till deras e-mailadresser. 

Informationsbrevet innehöll syftet med uppsatsen, information om anonymitet och 

bandinspelning, samt kontaktuppgifter till vår handledare.  

 

Innan vi gav oss ut på fältet utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2 och 3). Vi hade vid det 

här laget börjat läsa in oss på ämnet vilket gjorde att vi i intervjuguiden kunde fastställa de 

ämnen som var föremål för undersökningen. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad 

intervju där vi lyfte fram ett antal teman som vi ville täcka under intervjun samt ett antal 

frågor tillhörande varje tema. Under intervjutillfället var vi inte strikt hållna till vår 

intervjuguide utan lät vår intervjuperson tala fritt kring de ämnen vi lyfte fram, vilket ledde 

till att intervjupersonen ibland kom in på någon av de frågor vi hade tänkt ställa längre fram i 

intervjun. Vi valde ofta att följa intervjupersonen vilket ledde till ett dynamiskt samspel 

mellan oss som forskare och intervjupersonen (jmf. Kvale 1997). Intervjuguiden kom att 

förändras från det ena intervjutillfället till nästa. Detta berodde delvis på att vi inte kunde 

ställa exakt samma frågor till socialsekreterare som till åklagare. Dessutom justerades guiden 

allteftersom intervjuer gjordes då ny information gav upphov till nya frågor samtidigt som 

viss information kändes överflödig (jmf. Repstad 1999). 
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Intervjuerna var mellan 45 minuter och 1,5 timme långa. Den första intervjun vi genomförde 

varade i 1,5 timme, vilket berodde på att det var vår första intervju i undersökningen. Vi ville 

vid detta tillfälle förutom att nå intervjupersonens egna upplevelser och erfarenheter även få 

praktisk information om hur arbetet är organiserat, hur det går till när åklagaren begär in ett 

yttrande etc. Efter första intervjun kände vi dock att vi inte behövde mer information gällande 

detta och valde istället att fokusera oss på intervjupersonernas upplevelser (jmf. Repstad 

1999). Övriga intervjuer sträckte sig mellan 45 minuter till 1 timme. Samtliga intervjuer 

spelades in på band, då vi ansåg att detta var nödvändigt för att vi skulle kunna koncentrera 

oss på vad intervjupersonen sa och inte vara fullt upptagna med att anteckna. Dessutom kunde 

vi genom att lyssna på bandet kritiskt analysera hur vi själva betedde oss i intervjusituationen 

och därmed förbättra vår intervjuteknik till nästa tillfälle. Innan intervjun startade redogjorde 

vi för syftet med användningen av bandspelare och ingen av våra intervjupersoner uppgav att 

de hade någonting emot att bli inspelade (ibid.).  

 

Intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplats då vi ansåg det var smidigast för den 

som skulle bli intervjuad att vi tog oss dit. Då vi var intresserade av att ta reda på hur de 

upplevde sin yrkesroll kändes det dessutom lämpligt att utföra intervjun på deras arbetsplats, i 

deras ”naturliga” miljö, och på så vis fick vi också en liten inblick i denna. Under samtliga 

intervjuer var vi två intervjuare och en intervjuperson. Vi är medvetna om att den som blev 

intervjuad kan ha känt sig i minoritet, vi menar dock att ämnet för intervjun inte var alltför 

personligt och känsligt då det rör sig om intervjupersonens yrkesroll. Vi upplever snarare att 

det var en styrka att vara två intervjuare då vi kunde komplettera varandra med frågor och 

efteråt diskutera våra uppfattningar av intervjun (jmf. Repstad 1999).  

4.4. Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Intervjuerna transkriberades efteråt i sin helhet. Vi valde att skriva ut dem ordagrant, dock var 

vi inte lika noggranna med att notera exakt hur långa pauser den intervjuade höll samt 

betoningar, skratt och suckar. Graden av detaljrikedom beror på vad utskriften är tänkt att 

användas till (jmf. Kvale 1997). Transkriberingen kan ses som början på analysen. Då vi hade 

transkriberat samtliga intervjuer läste vi igenom dem och diskuterade innehållet med 

varandra. Vi bestämde oss för att kategorisera materialet i olika teman utifrån våra 

frågeställningar. Sedan letade vi efter olika mönster i vårt empiriska material, vi tog reda på 

om det var flera av våra intervjupersoner som uttryckte sig på liknande sätt, men även om där 

fanns avvikande åsikter och uppfattningar. Vi analyserade sedan intervjuerna utifrån de 
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teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. Teorin används för att lyfta 

fram och skapa en förståelse för det som våra intervjupersoner uttrycker. 

4.5. Resultatens tillförlitlighet 
Då vårt empiriska material utgörs av intervjuer anser vi det viktigt att resonera kring 

resultatens tillförlitlighet i vår uppsats. En intervjusituation är inte ett statiskt förhållande utan 

påverkas av en rad olika faktorer. Vi menar att det är betydelsefullt att som forskare vara 

medveten om dessa faktorer och hur dessa kan tänkas påverka undersökningens resultat. Vi 

anser att det är omöjligt att neutralt komma in i en social verklighet som inte påverkas av 

tillträdet av oss som forskare. Intervjuerna bygger på samtal mellan oss forskare och våra 

intervjupersoner. I samtalet uppstår ett sampel mellan intervjuare och dem som blir 

intervjuade, vi reagerar på varandra ömsesidigt. Vi är medvetna om detta samspel, att vi har 

påverkat den intervjuade och samtidigt själva blivit påverkade. Vi ser dock inte detta som 

något negativt, utan snarare anser vi att detta samspel och vad som kommer ur det i sig är 

intressant (jmf. Kvale 1997).  

 

Vi är medvetna att vi som forskare bär på en förförståelse vilken påverkar intervjusituationen 

(jmf. Trost 1997). Tidigare erfarenheter, inte minst när det gäller det vi har med oss från 

socionomutbildningen, föregående intervjuer och den forskning på ämnet som vi tagit del av, 

inverkar på hur vi uppfattar intervjupersonen vi har framför oss. Intervjupersonens ålder, kön 

etc. påverkar också samspelet i intervjusituationen. Hur vi har formulerat våra intervjufrågor 

har påverkat hur våra intervjupersoner besvarat dem. Frågorna vi har ställt har till största 

delen varit öppna frågor, men emellanåt även ledande. Vi menar dock att en objektiv sanning 

inte kan uppnås, med eller utan ledande frågor. Ledande frågor kan, vilket Kvale (1997) 

uppmärksammar, till och med förstärka tillförlitligheten i den intervjuades svar. Vi anser att 

tillförlitligheten har höjts då vi spelat in intervjuerna på band för att sedan transkribera dem. 

Som forskare har vi sedan tolkningsföreträde då vi bearbetar vårt empiriska material. Det 

faktum att vi är två forskare, som tillsammans genomfört intervjuerna och analyserat 

materialet, anser vi bidrar till att öka tillförlitligheten i vår undersökning. Uttolkningen av 

intervjuerna baseras därmed inte på enbart en enskild forskares perspektiv, vilket gör 

resultaten mer tillförlitliga (jmf. Kvale 1997). Genom att citera våra intervjupersoner ger vi 

läsaren en chans att komma nära vår empiri, även om detta är ett selektivt urval gjort utifrån 

vad vi anser bäst belyser olika resonemang i vår analys. 
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Vi har vidare tagit ställning till validitet, det vill säga om vi verkligen undersöker det vi har 

för avsikt att undersöka (jmf. Kvale 1997). I vår uppsats ämnar vi undersöka 

socialsekreterarens roll i rättsprocessen när det gäller unga lagöverträdare. Vi finner att 

resultaten är intressanta oberoende av vad de pekar på och på så sätt har vår undersökning en 

hög validitet. Avsikten med undersökningen har varit att undersöka hur våra intervjupersoner 

upplever socialsekreterarens roll i rättsprocessen när det gäller unga lagöverträdare, vilket är 

vad som undersöks. Resultaten kan omöjligt utgöra en generalitet för hur socialsekreterare 

och åklagare i allmänhet uppfattar socialsekreterarens roll, utan är endast giltig för de åtta 

intervjupersoner som deltagit i vår undersökning. Vi menar ändå att vårt material i viss mån 

kan tänkas spegla hur socialsekreterare och åklagare kan tänka kring detta ämne.  

4.6. Etiska överväganden 
Vi anser att det är viktigt att inta ett etiskt förhållningssätt för att skydda intervjupersonerna i 

vår undersökning. Det finns ett informerat samtycke när det gäller samtliga intervjupersoner. 

Vi har informerat dem om uppsatsens syfte och hur undersökningen är upplagt i stort (jmf. 

Kvale 1997). Detta gjordes genom att vi innan intervjun sände ut ett informationsbrev (se 

bilaga 1) samt även använde de första minuterna av intervjun till att redogöra för vårt syfte 

och hur vi tänkt lägga upp undersökningen. Intervjupersonerna deltar frivilligt i vår 

undersökning och de har var och en gett sitt samtycke till att medverka. Vidare har vi av 

etiska skäl valt av att anonymisera samtliga intervjupersoner i vår undersökning och har heller 

inte namngett de olika kommuner som våra intervjupersoner arbetar i (jmf. Kvale 1997). Vi 

kallar istället våra intervjupersoner för ”Socialsekreterare 1”, ”Socialsekreterare 2” och så 

vidare, samt ”Åklagare 1” och ”Åklagare 2”. Vi har även randomiserat numreringarna så att 

socialsekreterare 1 inte behöver vara den första vi intervjuade, etc. Vi har både i 

informationsbrevet samt i början av varje intervju förklarat för våra intervjupersoner att vi inte 

kommer att använda deras riktiga namn. Då vi endast har två män med i vårt empiriska 

material har vi även valt att inte nämna vilka av våra intervjupersoner dessa är. Det finns en 

liten risk att några av våra intervjupersoner kommer att kunna räkna ut vem någon av de andra 

är, på grund av att någon av våra första kontakter hjälpte oss att hänvisa vidare till andra 

intervjupersoner. Detta är dock en risk som är svår att förbigå. Intervjuerna rör vidare 

åklagarnas och socialsekreterarnas syn på sitt arbete och sin yrkesroll och vi anser därmed att 

de etiska komplikationerna inte är lika stora jämfört med om intervjuerna hade handlat om 

personernas privatliv. 
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4.7. Arbetsfördelningen 
Då vi är två författare kommer vi nu att redogöra för arbetsfördelningen i uppsatsen. Vi har 

gemensamt kommit fram till uppsatsämne och sedan utarbetat en problemformulering, syfte 

och frågeställningar. Vi har haft läsdagar där vi delat upp relevant litteratur mellan oss för att 

sedan delge varandra vad vi funnit intressant för vår uppsats. Utifrån detta har vi sedan 

gemensamt arbetat fram uppsatsens alla delar.   
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5. Tidigare forskning 
Forskning som rör samhällets ingripanden mot barn som begått brott är ett brett område som 

spänner över flera olika discipliner; juridik, sociologi, rättssociologi, kriminologi, psykologi. 

Därför har det inte varit en enkel uppgift att avgränsa ett forskningsområde relevant för vår 

uppsats. Mycket av de undersökningar som gjorts går inte att omedelbart koppla till vårt 

specifika uppsatsämne, vilket rör socialsekreterares och åklagares syn på socialsekreterarens 

roll i arbetet med unga lagöverträdare. Dock finns det mycket forskning som berör 

gränsdragningsproblematiken mellan straff- och vård inte endast när det gäller arbetet med 

unga kriminella, forskning som på så sätt utgör en viktig kunskapsbas för vår uppsats. Vi 

kommer att redogöra för både forskning som är producerad i Sverige och forskning som har 

framställts utanför Sverige vilken vi finner relevant för vår uppsats.  

5.1. Forskning om straff och vård 
I arbetet med unga lagöverträdare har det ständigt funnits en svår gränsdragningsproblematik 

när det gäller straff och vård. Denna dikotomi har varit ett återkommande inslag inom mycket 

forskning, bland annat är behandlingstanken och dess roll i rättsystemet ofta undersökt. 

Behandlingstanken innebär en syn på den unge som möjlig att förändra och påverka för att bli 

en fungerande laglydig individ i framtiden. Vidare ska unga som begått brott, enligt detta 

synsätt, i första hand vårdas och inte straffas. En del forskning har stått bakom 

behandlingstanken, medan annan har kritiserat den. Att gränserna mellan straff och vård är 

flytande gör mycket forskning gällande. Foucault (1974/1998) är en namnkunnig forskare på 

detta område. Hans forskning rör inte barn och ungdomar särskilt utan handlar om hur de 

statliga systemen utvecklats. Han skriver om hur straffideologin letat sig in i andra 

professioner. Teorin kan appliceras på socialtjänstens arbete där strafftänkandet kommit in allt 

mer i dess traditionellt mer vårdande funktion. Foucault menar att detta inte syftar till att göra 

praktiken mer juridiskt kvalificerad, utan snarare att rättfärdiga straffandet och få det att låta 

som något annat än vad det egentligen är. Straffandet kläs in i mer mjuka ordalag av vård och 

behandling.  

 

Svensson (1998) menar i sin studie, Straff eller behandling –om statens strategier mot 

gränsöverträdande ungdom under 1900-talet, att man inte kan åtskilja straffet från 

behandlingen och vice versa. Behandlingen är en del av straffet och straffet en del av 

behandlingen. Hon hävdar att i det moderna samhället har både straff och behandling som 

syfte att å ena sidan tillrättaföra individer och å andra sidan utestänga individer ur samhället. 
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Hon betonar att behandling i sig inte är någonting, utan den får sin innebörd i det 

sammanhang där den används. Då behandlingen inte har kunnat påvisa några positiva effekter 

kan den inte heller bedömas ha någon trovärdighet, menar Svensson.         

 

Levin (1998) undersöker institutionsvården för unga och förhållandet mellan straff och vård i 

sin studie Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe. Levin menar att 

institutionsvården, som utgår från behandlingstanken, lyckas kombinera de till synes 

oförenliga intressena vård och straff genom att institutionsvård ses som ett tillräckligt 

kännbart straff samtidigt som benämningen är vård, vilket gör att det inte uppfattas som ett 

straff. Levin menar vidare att det är just kombinationen av ett straff- och vårdtänkande som 

gör institutionen så stark i samhället och gör att den lyckas överleva trots att återfallsrisken är 

mycket hög bland dem som kommer ut. Det faktum att många unga återfaller i brott tyder på 

en misslyckad behandling utifrån behandlingsbegreppets egentliga betydelse, menar Levin. 

Han är kritisk till att institutionsvården kallas behandling.  

5.2. Forskning om mötet mellan socialsekreterare och rättsväsende  
Lupita Svensson (2006) intresserar sig för mötet mellan rättsväsende och socialt arbete i sin 

avhandling Häktad eller omedelbart omhändertagen? – en studie om akuta frihetsberövanden 

av unga lagöverträdare. Hon undersöker olika myndigheters agerande i samband med att en 

ung lagöverträdare frihetsberövas och tar reda på vad det är som gör att vissa ungdomar blir 

häktade av polis och åklagare medan andra blir omedelbart omhändertagna av socialtjänsten. 

Resultaten visar att detta till stor del beror på icke-juridiska faktorer såsom etnisk bakgrund 

och ålder, faktorer som inte bör spela någon roll ur ett rättsligt perspektiv. Studien ifrågasätter 

också de roller socialtjänsten och rättsväsendet har gentemot varandra, då det är oklart hur 

ansvarfördelningen ser ut när det gäller unga lagöverträdare. Socialsekreteraren har i detta 

arbete en kluven roll då den dels ska utgå från socialtjänstlagen och principen om barnets 

bästa, samtidigt som den rör sig i en straffrättslig kontext.  

 

Det är emellertid inte enbart i fall med unga lagöverträdare, där straffrätten kommer in, som 

socialsekreteraren får en komplicerad roll. Rättsystemet är ständigt närvarande i 

socialsekreterarens arbete. Lina Ponnert (2007) har skrivit en avhandling om tvångsvård av 

barn och unga, Mellan klient och rättssystem, där hon belyser tvångsvårdsprocessen ur 

socialsekreterarens perspektiv. I den process där barn blir föremål för tvångsvård till följd av 

brister i hemmiljön eller beteendefall ska socialsekreteraren komma med en bedömning men i 
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slutändan är det inte denne som beslutar om den unges framtid, utan det är upp till rätten att 

avgöra. Ponnert fokuserar på hur socialsekreteraren förhåller sig till rättssystemet samt till 

barn respektive föräldrar som klienter. Ponnert menar att socialtjänsten präglas av en 

behandlingsideologi; de skall göra individuella behovsbedömningar utifrån de sammanhang 

individen ingår i, samtidigt som de är beroende av rättssystemet vilket syftar till att klargöra 

vad som kan bevisas eller inte.  

 

Ponnert använder sig av brittiska forskare i sin avhandling; Michael King (1992, 1995), 

Christine Piper (1995) samt Judith Trowell (1992). Då även vi valt att använda oss av dessa 

forskares teorier i vår analys kommer vi att redogöra för dessa mer ingående i kapitlet 

”Teoretiska utgångspunkter”. King och Piper menar att socialtjänsten och rättssystemet har 

olika utgångspunkter i sin syn på unga lagöverträdare. Rättssystemet ställer brottet i centrum, 

och barnet ses som ansvarig för den brottsliga handlingen. Socialtjänsten är inriktad på att 

förstå och förklara varför brottet har begåtts och hur den unge på bästa sätt ska behandlas. 

Enligt King och Trowell anpassar sig socialtjänsten till den rättsliga diskursen när det gäller 

unga lagöverträdare, vilket de benämner som juridifiering. Ponnert tillämpar detta begrepp på 

den svenska barnavården och menar att man kan tala om en juridifiering i svensk barnavård 

utifrån tre aspekter; socialsekreteraren avvaktar till dess att den har ”tillräckliga rättsliga 

bevis” i tvångsvårdsärenden. Socialsekreteraren argumenterar utifrån båda fältens logiker, dvs 

utifrån både social praktik och lag, vilket Ponnert menar leder till inflation i argumentation. 

Det finns fall där socialsekreteraren inte har denna möjlighet, utan bara har den sociala 

praktiken att utgå ifrån för att de sociala problemen är komplexa och inte kan inringas under 

lagens förenklingar. Då använder socialsekreteraren det egna fältets terapeutiska logik vilket 

leder till inflation i relation menar Ponnert vidare.  

 

Forskare har även intresserat sig för det motsatta förhållandet, det vill säga inte hur det sociala 

arbetet påverkas av ett rättsligt tänkande, utan hur rättens sätt att resonera påverkas av ett 

terapeutiskt tänkande. Ponnerts ovannämnda studie visar även att länsrätten intar ett 

terapeutiskt perspektiv i tvångsvårdsärenden. Det har visat sig råda stor överensstämmelse 

mellan länsrättens beslut och socialtjänstens bedömningar. Detta är även något som Maritha 

Jacobsson (2006) tar upp i sin avhandling, Terapeutens rätt –rättslig och terapeutisk logik i 

domstolsförhandlingar, i vilken hon studerar muntliga förhandlingar i LVU, LVM och LPT-

mål. I den muntliga förhandlingen kan man förvänta sig att det uppstår en spänning mellan 

socialsekreteraren, som resonerar utifrån en terapeutisk logik, och den offentliga försvararen, 
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som argumenterar utifrån en rättslig logik. Dock visar sig Jacobssons studie att denna konflikt 

uteblir, och att de olika aktörerna inte alls tar de roller man kan vänta sig. Idag har det skett en 

förskjutning från rättslig logik till terapeutisk i domstolsförhandlingar, menar Jacobsson. 

5.3. Forskning om socialsekreterares arbete med yttranden 
Efter att nu ha redogjort för forskning som berör straff och vård samt mötet mellan 

rättsväsende och socialt arbete kommer vi nu att rikta in oss på forskning som mer specifikt 

rör socialsekreterarens roll i rättsprocessen när det gäller arbetet med yttrande för unga 

lagöverträdare. Det finns mycket forskning när det gäller traditionella barnavårdutredningar, 

främst när det gäller barn som far illa (Sundell & Egelund 2001). Det är dock tveksamt 

huruvida socialtjänstens yttranden ska ses som barnavårdsutredningar i traditionell mening. 

När det gäller socialtjänstens utredningsarbete med barn som begår brott är detta ett relativt 

outforskat område. På detta specifika forskningsämne kan nämnas två studier. Per Åsbrink 

(2002) har i sin studie, Vård som straff – straff som vård: en longitudinell studie av 77 unga 

lagöverträdare som 1989/90 dömdes i domstol, studerat socialtjänstens yttrande och 

domstolarnas domar. Han menar att det råder en oklarhet gällande de insatser 

socialsekreterare föreslår i yttranden, vad dessa innebär och huruvida dessa överhuvudtaget 

har någon effekt. Vidare framhåller Åsbrink att det till och med kan vara så att behandlingen 

ger sämre resultat än vad ingen behandling alls hade gjort.  

 

Även Michael Tärnfalk (2007) har studerat socialtjänstens yttranden, i sin avhandling Barn 

och brott – En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare. 

Syftet med hans avhandling är att se vilken effekt yttrandena har på domstolarnas val av 

påföljd när det gäller pojkar mellan 15-17 år som är misstänkta och dömda för 

misshandelsbrott under åren 1998 och 2000. Tärnfalk intresserar sig för två rättsliga reformer 

– införandet av barnperspektivet i SoL och brottets straffvärde i brottsbalken med principerna 

om proportionalitet, konsekvens, förutsebarhet och ekvivalens vid beslut om påföljd. 

Tärnfalks avhandling visar att påföljdssystemet till synes är oförutsebart och orättvist, den 

rättsliga principen om att lika fall ska behandlas lika fullföljs inte av vare sig socialtjänst eller 

domstol.  Socialsekreterare är ofta osäkra på vad yttrandet ska innehålla och kvaliteten på 

yttrandena skiftar. Tärnfalk menar att en orsaksfaktor är socialsekreterarnas tidsbrist i arbetet. 

Socialtjänstens yttrande ges stor betydelse i påföljdsvalen, och även i de fall då yttranden inte 

uppfyller de rättsliga kraven på innehållet. Han studerar huruvida barnet eller brottet står i 

fokus för socialsekreterarens yttrande och undersökningen visar att år 2000 står brottet allt 
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oftare i fokus jämfört med 1998. Beskrivningen i yttrandena har hårdnat, menar Tärnfalk 

vidare, och ställningstagandena har blivit tydligare när det gäller att den unge ska ta 

konsekvenserna av det begångna brottet. Detta oavhängigt av hur de sociala förhållandena ser 

ut i den unges livssituation. Barnperspektivet lyser med sin frånvaro, både i yttrandena från 

1998 och 2000. I Tärnfalks avhandling blir det tydligt att socialsekreteraren brottas med en 

komplex roll då lagstiftningen ställer motstridiga krav på arbetet med yttranden. 

5.4. Rapporter till följd av ändringar i påföljdssystemet för unga 
lagöverträdare 
Den största kunskapsproduktionen när det gäller socialsekreterares yttranden i Sverige har 

framställts i offentliga utredningar och rapporter från Brå. Vi kommer nedan att kort 

sammanfatta en del av den forskning som gjorts på senare år. År 2002 gav Brå ut två 

rapporter med anledning av 1999 års ändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare. 

Den första rapporten, Vad händer med unga lagöverträdare?, hade som syfte att utvärdera 

vilka effekter ändringarna fått i praktiken, bland annat gällande de straffrättsliga principerna 

om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. Enligt Brå har reformen haft vissa 

effekter, men de menar samtidigt att reformen inte är helt genomförd. De pekar på svårigheten 

att integrera socialtjänstlagens behovsprincip med de straffrättsliga principerna vid insatser 

för unga lagöverträdare. Rapporten framhåller vikten av att tydliggöra socialtjänstens roll i 

arbetet med unga lagöverträdare och att socialsekreteraren behöver få mer tid för att utreda 

den unges vårdbehov och föreslå en påföljd. Vidare betonas att ökad kunskap behövs inom 

socialtjänsten om vilka insatser som är effektiva för att förebygga återfall i brott för unga 

lagöverträdare.  

 

Ovanstående nämnda rapport kompletterades med en efterföljande: Åklagares, domares och 

socialtjänstens syn på påföljdssystemet för unga. Rapporten undersöker socialtjänstens och 

rättsväsendets syn på 1999 års påföljdssystem för ungdomar. Undersökningen baseras på 

studier av tingsrättsdomar, intervjuer med åklagare och socialsekreterare samt 

enkätundersökningar med åklagare, domare och socialsekreterare. Centralt för studien är 

synen på yttrandenas kvalitet. Trots att både åklagare och domare tycker att yttrandena har 

blivit bättre i sin utformning sedan lagändringen, framkommer det att brister fortfarande finns 

när det gäller vad socialtjänstens påföljd kommer att innebära för den unge. 

Socialsekreterarna menar att yttrandenas brister beror på tid samt att de på förhand har svårt 

att förutsäga vilka insatser som kommer att vara tillgängliga då domen ska verkställas. 
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Åklagarna, å sin sida, hävdar att socialtjänsten inte har tillräcklig kunskap om vilka krav lagen 

ställer, tidsbrist ser de som en sekundär faktor. Huruvida socialsekreteraren ska ta hänsyn till 

proportionalitetsprincipen i yttrandet råder det oenighet om både bland åklagare och bland 

domare. Lagstiftningen är på denna punkt otydlig i sina förväntningar på socialtjänsten. 

Samarbetet mellan socialtjänsten och åklagare upplevs från båda håll fungera bra, dock 

önskas av båda parter mer kontakt dem emellan, framförallt då en påföljd planeras.  

 

År 2005 gav Brå ut ytterligare en rapport Vård för unga lagöverträdare. Socialtjänstens 

insatser. Denna hade till syfte att ge en bild av hur läget utvecklats sedan påföljdsreformen 

1999. Rapporten visar att andelen unga som döms till vård inom socialtjänsten har ökat sedan 

1999, och andelen som döms till böter har minskat. Socialtjänstens vårdplaner har blivit bättre 

då de allt oftare innehåller information om varaktighet och omfattning. Det saknas dock 

fortfarande angivelser om antingen den ena, eller båda, i drygt 40 procent av fallen. Rapporten 

visar att det fortfarande är ett problem att förena vård- och straffprinciperna i 

påföljdssystemet. Dock går utvecklingen mot ett förverkligande av reformens intentioner. 

Socialtjänsten visar nu i större utsträckning en strävan efter att tydligare beskriva insatser i 

yttrandena samt en tydligare tendens till att anpassa sig till rättsväsendets begäran om 

proportionalitet, konsekvens och förutsebarhet. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
Vi kommer nu att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till grund 

för vår analys. Den teoretiska begreppsapparaten i vår uppsats grundas på tre brittiska 

forskares teorier om hur lagen förhåller sig till barn. King och Piper (1995) har skrivit boken 

How the law thinks about children. King har även, tillsammans med Trowell (1992), skrivit 

boken Children’s welfare and the law. The limits of legal intervention. Båda dessa studier är 

gjorda i Storbritannien och berör unga som aktualiseras i rättssystemet dels till följd av eget 

beteende och dels barn som far illa av olika anledningar. Endast King och Pipers bok tar 

specifikt upp unga lagöverträdare. Dessa studier är relevanta för vår uppsats då de visar på 

krocken som uppstår när socialsekreterare möter rättssystemet. Socialsekreteraren hamnar då i 

en kontext som ställer andra krav på dess roll. I och med att den här konflikten inte är 

nationsbunden, vilket även King och Piper poängterar, ser vi inte det faktum att studierna är 

gjorda i Storbritannien som ett problem för oss i vår tillämpning.  

 

Vi inleder med att redogöra för King och Pipers begreppspar welfare och justice. King och 

Piper använder sig av en tysk teoretiker vid namn Gunter Teubner, och vi kommer därför att 

beskriva de delar av hans teori de tar upp som vi finner relevanta för vår uppsats. Därefter går 

vi in på att teoretisera kring mötet mellan välfärdsexperter och lagens representanter. Vi 

avslutar redogörelsen av våra teoretiska utgångspunkter med att beskriva hur synen på den 

unge lagöverträdaren skiljer sig mellan de två olika perspektiven välfärd och rättvisa.  

6.1. Välfärd och rättvisa – två oförenliga synsätt 
King och Piper menar att det finns ett teoretiskt paradigm, vilket de beskriver genom 

begreppsparet welfare och justice. Vi kommer fortsättningsvis i texten att referera till denna 

dikotomi som välfärd och rättvisa. Begreppen är universellt accepterade av jurister och andra 

som berör lagen i sitt arbete. Dessa två sinsemellan motsatta synsätt kan ses som 

utgångspunkter i alla policys och allt beslutsfattande. Välfärd och rättvisa verkar tydligast 

som varandras motsatser när det rör straffrätt gällande unga. Välfärdsbegreppet representerar 

en önskan om att rätten ska diagnostisera de underliggande problemen med unga som begår 

brott och behandla dessa på ett terapeutiskt sätt. De som i praktiken arbetar med välfärd 

benämner King, Trowell och Piper som welfare experts, vilket vi i texten refererar till som 

välfärdsexperter. Med detta begrepp avses de professionella yrkesgrupper vilka kommer i 

kontakt med lagen men har utgångspunkt i olika vetenskaper; såsom psykologi, socialt arbete, 

medicin etc. Rättvisebegreppet är också komplext till sin natur och står för de traditionella 
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betydelserna att lagen ska straffa lagöverträdaren i förhållande till hur allvarligt brottet är. 

Samtidigt finns här även kravet på rättvisa procedurer i syfte att beskydda den oskyldige mot 

felaktiga bedömningar och godtycklig maktanvändning. 

 

Välfärd och rättvisa är två oförenliga synsätt men på olika sätt försöker man få dem att 

samexistera, menar King och Piper. Detta genom att man exempelvis introducerar reformer 

som effektivt ska bygga välfärd och rättvisa i samma institution, eller genom att länka 

samman olika institutioner, som domstol och klinik. King och Piper pekar på att man 

historiskt svängt fram och tillbaka i sin syn på unga lagöverträdare, ibland har 

rättvisetänkandet varit i fokus och vid andra tillfällen har tyngden legat på välfärd. Då man 

inte lyckas med att förena de institutioner vilka bygger på de sinsemellan skilda synsätten 

skyller man på resurser, professionernas bristfälliga samarbete osv. King och Piper fastslår 

dock att det finns en oförenlighet inbyggd i själva begreppen välfärd och rättvisa.   

6.2. Lagen som en ”tänkande” institution 
Vi kommer nu att redogöra för Teubners teori, vilken influerat King och Piper. En viktig del 

av Teubners teori är att sociala institutioner ”tänker”. Det här ”tänkandet” är en annan sak än 

individuella människors tänkande. Han ser lagen som en social institution, kapabel att 

”tänka”. När den gör det möter den andra sociala institutioner som också ”tänker”, ofta på 

andra sätt än lagen gör. Enligt Teubner kan inte lagen på ett direkt sätt ta itu med världen 

utanför. Lagen måste först rekonstruera och anpassa informationen till en rättslig kontext. 

Enkla begrepp såsom ”barn” och ”förälder” blir omdefinierade av lagen och intar en särskilt 

laglig betydelse. Det är lagen som bestämmer vad som är ett ”illegalt beteende” och på så vis 

ger lagen samhället en version av en social verklighet. En verklighet som är förenklad, 

reducerad och neutraliserad. Den verklighet som är producerad av lagen tar överhanden i 

förhållande till andra verklighetskonstruktioner. Ett exempel på detta är när en psykiater 

vittnar om den kriminelles mentala hälsa i rätten. Dessa utsagor rekonstrueras sedan av lagen 

för att svara på frågan: ”Var personen skyldig till brottet vid den aktuella tidpunkten?”, en 

frågeställning som känns avlägsen och främmande för den psykiatriska diagnosen.  

6.3. Mötet mellan välfärdsexperter och lagens representanter 
Teubner belyser mötet mellan skilda professionella roller, med välfärdsexperter å ena sidan 

och lagens representanter å den andra. Han introducerar ett begrepp vilket han benämner som 

role-interference. Med detta menas att det kan finnas en kommunikation mellan olika 

professionella grupper, men att deras synsätt aldrig riktigt kan mötas. Teubner menar dock att 
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parterna kan agera och tala på ett sätt som är passande för varandras sinsemellan skilda 

perspektiv, men att kommunikationen inte är genuin.  

 

King och Trowell har myntat begreppet juridification, vilket vi hädanefter kommer att 

benämna som juridifiering. Med detta begrepp avses att det finns en risk för att socialarbetare 

börjar tänka mer som jurister i sitt arbete. Socialarbetare tenderar att leverera vad de tror att 

rättsväsendet vill ha istället för vad de själva finner för behov hos den unge. När det kommer 

till rättsväsendet handlar allt om att avgöra vad som är rätt och fel, och sant och falskt, på ett 

förenklat sätt. Juristers arbete är svart eller vitt, men detta kan inte föras över till en 

socialarbetares och andra välfärdsexperters arbete.  King och Piper menar att i mötet mellan 

välfärdsexperter och lagens representanter inom den rättsliga kontexten, står den förstnämnda 

som förlorare. Välfärd blir i denna kontext en välfärd-inom-lagen, vilket de ser som 

undertryckt diskurs. Socialarbetarens barnavårdsarbete kräver noggranna undersökningar och 

bedömningar av ett flertal orsaker som kan tänkas ligga bakom ett problem, och detta arbete 

kräver tid. King och Trowell menar vidare att socialarbetare blir för upptagna med att fatta 

beslut vilka de kan försvara i rättsprocessen. Detta blir viktigare för dem än att fatta korrekta 

beslut. Denna roll är oförenlig med den terapeutiska hjälpande rollen. Det händer att dessa 

roller kommer i en sådan konflikt att det påverkar socialarbetares relation till klienten.  

 

Som juridifieringsbegreppets motsats fungerar Teubners begrepp over-socialization of law där 

istället jurister ändrar sitt synsätt. Detta begrepp är vidare än juridifieringsbegreppet och 

innebär att rättsväsendet tar in influenser från andra samhällssystem, t ex politik och ekonomi, 

i ett försök att vara mottaglig för krav från samhället. 

6.4. Synen på den unge lagöverträdaren  
Vi kommer nu att redogöra för de delar i King och Pipers studie som specifikt rör unga 

lagöverträdare. King och Piper menar att när en brottsling beskrivs i domstolen är bilden man 

bygger upp grundad på ett begränsat antal faktorer, vilka är desamma för barn och vuxna. I 

fokus står: huruvida den misstänkte brottslingen är skyldig eller oskyldig till en kriminell 

handling, ”allvarlighetsgraden” eller ”farligheten” i det begångna brottet, samt tidigare 

brottsliga handlingar. Lagen intresserar sig för en selektiv personell historia där den 

kriminelles brottsliga gärningar, nu och tidigare, är vad som undersöks. Andra faktorer kan 

vara relevanta i marginella fall men då endast om de kan sprida ljus på den grad brottslingen 

har ett ”moraliskt ansvarstagande” och dess ”farlighet” för samhället.  
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I kontrast till ovanstående står välfärdsperspektivet. Välfärdsexperter samlar in all 

information gällande alla identifierbara faktorer i undersökandet kring vad som kan ha orsakat 

ett antisocialt beteende hos ett barn. Lösningen på det problem man finner kan komma att 

bestå i allt från psykoanalytisk metod till att byta personens diet. Misslyckas behandlingen 

letar man nya vägar för att se vad som kan vara kärnan till problemet.  

 

King och Piper konkretiserar de här två skilda perspektiven, välfärd och rättvisa, med att 

exemplifiera hur det kan gå när en ung lagöverträdare återfaller i brott, efter att ha dömts av 

domstolen till att ingå i ett behandlingsprogram. Ur ett rättviseperspektiv kan misslyckandet 

komma att tolkas av domaren som att det finns ett behov av strängare åtgärder för att få 

brottslingen att inse det allvarliga i sitt beteende. Medan detta fall utifrån ett 

välfärdsperspektiv skulle komma att innebära en helt annan tolkning. Behandlingen skulle då 

ha ansetts vara olämplig utifrån brottslingens behov, av skäl som inte har med ”stränghet” att 

göra. Möjligen skulle även påpekas att programmet i sig, eller dess personal, varit inadekvat. 

Det är även möjligt att själva återfallet skulle ses som irrelevant vid bedömning av huruvida 

behandlingen varit lyckad eller ej. Programmet kan anses vara lyckat, trots återfall, ifall man 

kan visa på en positiv skillnad i den unges beteende. Detta om han/hon till exempel har fått en 

mer positiv självbild eller kommit till insikt gällande konsekvenserna handlandet resulterat i 

och börjat reflektera kring detta. Det blir här tydligt hur välfärdsperspektivet, med sin 

helhetssyn på den unge, kommer i konflikt med rättviseperspektivet vilket har för avsikt att 

utdöma ett straff.   
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7. Analys 
Vi kommer nu att knyta samman de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för vår 

undersökning med de intervjuer vi har gjort med socialsekreterare och åklagare. De teoretiska 

begreppen, hämtade från King, Piper och Trowells forskning, använder vi som verktyg för att 

försöka förstå det som våra intervjupersoner uttrycker. Vi kommer att presentera vår empiri 

utifrån tre teman som härrör ur våra drivande frågeställningar. Åklagarna nämns endast i en 

av våra frågeställningar. Dock kommer vi att lyfta fram deras upplevelser och erfarenheter i 

andra sammanhang när dessa kan bidra till en ökad förståelse för socialsekreterarens roll.  

7.1. Mötet mellan socialsekreterare och åklagare 
När det gäller unga lagöverträdare möts två sinsemellan oförenliga synsätt: välfärd och 

rättvisa. Utifrån välfärdsbegreppet ses människan som en del i en helhet. Människans hela 

livssituation måste tas i beaktande för att finna orsaker till en viss problematik och för att 

kunna bedöma den unges behov. Utifrån rättvisebegreppet ses den unge lagöverträdaren 

utifrån ett rättvisetänkande där denne ska ta konsekvenserna för sina handlingar (King & 

Piper 1995). Dessa två skilda synsätt möts då en ungdom misstänks för ett brott eftersom 

socialtjänsten är ansvarig för barn och unga i samhället och därför kopplas in i rättsprocessen. 

Grundtanken är att unga i första hand ska dömas till vård (Thunved et al. 2007). Mötet mellan 

perspektiven som utgår från välfärd respektive rättvisa konkretiseras då åklagaren begär in ett 

yttrande från socialtjänsten. Socialsekreteraren utgör då en representant för 

välfärdsperspektivet medan åklagaren representerar rättviseperspektivet. Vi var intresserade 

av att undersöka hur detta möte gestaltar sig.  

7.1.1. Samverkan mellan socialsekreterare och åklagare  
Huruvida socialsekreterare och åklagare hade olika perspektiv i detta möte rådde det delade 

meningar kring. Båda åklagarna uppgav att perspektiven mellan professionerna var olika och 

menade att socialsekreterarna hade en utgångspunkt där de skulle se till barnets behov, medan 

de ansåg att deras uppgift var att se till att den unge fick sitt straff och att detta blev kännbart. 

Åklagarna uppgav vidare att de kunde uppleva en frustration då de menade att det ibland 

kändes som att socialförvaltningen inte gjorde någonting. Samtidigt uttryckte den ena 

åklagaren en förståelse för, och medvetenhet rörande, socialsekreterarnas arbete och de 

redskap som de har att använda i sitt arbete. Endast en av socialsekreterarna uttryckte att 

socialsekreterare och åklagare har skilda perspektiv och denne pekade då på att åklagarnas 

arbete är att göra en bedömning kring påföljder och driva ett ärende vidare ”i någon form av 
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rättviseskipande” (Socialsekreterare 6). Vidare pekade denna socialsekreterare på att 

åklagarna står på brottsoffrets sida och för statens eller den utsattes talan och menade att 

socialsekreterarna å andra sidan endast träffar gärningspersonen och då ser de faktorer bakom 

som påverkat denne. Övriga socialsekreterare uttryckte att det kunde hända att de hade olika 

perspektiv i vissa enstaka fall, men kunde inte peka på något generellt. Socialsekreterarna 

kan, utifrån King och Pipers (1995) begreppsapparat, kallas välfärdsexperter och dessa verkar 

i en välfärdskontext. Anmärkningsvärt är att flertalet socialsekreterare inte upplever någon 

skillnad i sitt synsätt jämfört med åklagarnas, då de sistnämnda är lagens representanter och 

verkar i en diskurs oförenlig med socialsekreterarnas. 

 

Samtliga intervjupersoner ansåg att samarbetet mellan de olika professionerna fungerade bra. 

De upplevde en god kommunikation och flera uttryckte att det fanns en samsyn i arbetet. 

Detta resultat överrensstämmer med Brå-rapporten, Åklagares, domares och socialtjänstens 

syn på påföljdssystemet för unga (2002), vilken visade på att samarbetet mellan 

socialsekreterare och åklagare upplevdes fungera bra av båda parter. 

7.1.2. Med åklagaren som uppdragsgivare 
Yttrandet, i vilket åklagaren begär in information om den unge från socialtjänsten, är 

uppbyggt kring ett antal rubriker. Dessa rubriker är utformade utifrån åklagarnas önskemål 

och bestämmer vad socialsekreteraren ska ta med i yttrandet. Yttrandets mall härrör således ur 

den rättsliga diskursen. King och Piper (1995) menar att då välfärdsexperter möter lagens 

representanter inom denna kontext blir kunskapen om barns välfärd en slags välfärd-inom-

lagen, vilket de menar är en undertryckt diskurs. Samtidigt som rättsväsendet efterfrågar 

socialsekreterarnas expertis när det gäller att ta reda på information om den unge och dennes 

livssituation blir denna kunskap rekonstruerad att inrymmas under ett antal rubriker. En av de 

socialsekreterare vi talade med uttryckte sig som följer: 

 
Alltså jag blir ju väldigt fyrkantig, det är möjligt att man kan säga så, i och med att jag har 

åklagaren som uppdragsgivare. Alltså så att vi blir väldigt fyrkantiga, vi kan ju inte sväva ut och 

göra vilken bedömning som helst och se mellan fingrarna på misskötsamhet. På så sätt så kan det 

bli lite mer stelbent jämfört med mitt vanliga arbete. 

Socialsekreterare 2 

 

King och Piper (1995) menar vidare att lagen intresserar sig för en selektiv personell historia, 

där stor vikt läggs vid att undersöka den unges kriminella gärningar, nu och tidigare. 
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Information utöver detta kan vara intressant om denna säger någonting om i vilken grad den 

unge har ett ”moraliskt ansvarstagande” eller är ”farlig” för samhället. I kontrast till detta 

synsätt intresserar sig välfärdsexperter för alla identifierbara faktorer vilka kan tänkas ha 

orsakat ett antisocialt beteende hos den unge. I yttrandet, vilket är en beställning från 

åklagaren, finns inte utrymme för all denna information och inte heller tiden för att hämta in 

den. Socialsekreterarna såg inga problem i att yttrandet var utformat utifrån åklagarnas krav 

utan tyckte att det var bra att det var tydligt vad som förväntades av dem. En av 

socialsekreterarna menade att det var viktigt att hela tiden ha i åtanke vad som är syftet med 

yttrandet, att det är en beställning från åklagaren och att det därför ska skilja sig från en vanlig 

utredning. Vidare menade denne att det var viktigt för personens integritet att avgränsa vilken 

information som skulle finnas med i yttrandet. 

7.1.3. Man behöver köpslå lite grann… 
Då socialsekreteraren skriver ett yttrande ska den inte enbart ge en beskrivning av den unges 

levnadssituation utan även komma med förslag på lämplig påföljd för den unge. 

Påföljdsförslaget ska redovisas i ett ungdomskontrakt eller i en vårdplan. De senaste 

lagändringarna har ökat kraven på socialsekreterarna att ta hänsyn till straffrättsliga principer i 

sina påföljdsförslag, såsom proportionalitet och varaktighet. Samtliga intervjupersoner 

resonerade på liknande vis kring detta och menade att socialsekreterare i första hand ska se till 

barnets behov men i någon grad ta hänsyn till det begångna brottet. En socialsekreterare 

uttryckte, på frågan om de skulle ta hänsyn till proportionalitet vid påföljdsförslag, det 

problematiska med att väga brottets straffvärde mot ett vårdbehov, då dessa inte behövde vara 

förenliga. 
 

Alltså i yttrande, på ett sätt tycker dom (åklagarna vår anm.) väl det eftersom dom vill ju inte ha 

att vi säger 15 samtal på nån som kanske har begått ett litet brott. Men vårt fokus är ju inte 

straffvärdet utan det är ju vårdbehov. Så där har vi ju skilda synsätt, dom har mer liksom 

straffskalan och vi har vårdbehov. Och sen kanske vårdbehovet är jättestort hos en som har begått 

ett litet brott, för det behöver ju inte vara, per automatik, en koppling att ju grövre brott desto 

större vårdbehov. 

Socialsekreterare 1 

 

Hur socialsekreterare vidare resonerar kring val av påföljd visade sig i vår empiri ha influerats 

av ett synsätt hämtat ur rättviseperspektivet. King och Trowell (1992) har myntat begreppet 

juridifiering med vilket de menar att det finns en risk för att socialsekreterare börjar tänka mer 

som jurister i sitt arbete. Vi kunde se tendenser till juridifiering bland socialsekreterarna i vårt 
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empiriska material. En socialsekreterare beskrev hur denne försökte tänka såsom lagen 

”tänker” för att anpassa sig till en rättslig kontext (King & Piper 1995) och berättar hur det 

kan bli när en ungdom som begår ett brott redan är aktuell på socialtjänsten och har frivilliga 

insatser: 

 
Om jag föreslår att dom ska fortsätta med det här för att det har gått så himla bra, så kommer inte 

rätten att tycka att det e en tillräckligt ingripande insats med tanke på vilket brott personen gjorde 

när den var inne i sitt haschmissbruk, och jag tänker att: ’det där kommer inte hända igen.’ Men då 

får man tänka lite mer som jurist och det kanske inte… Att man får lägga på. Hellre att dom får 

vård och någonting här än att dom hamnar på X (särskilt ungdomshem enligt §12 LVU vår anm.), 

ibland har det väl vart bra att dom hamnat på X, men det kan väl vara en lite obekväm roll att man 

behöver köpslå lite grann med vad man egentligen tror skulle vara det bästa för att tingsrätten skall  

köpa det. 

Socialsekreterare 4 

 

Ovanstående exempel kan appliceras på King och Pipers teori, där de menar att i mötet mellan 

välfärdsexperter och lagens representanter inom den rättsliga kontexten förlorar de 

förstnämnda. Kunskapen om barns välfärd, i detta fall vad socialsekreteraren anser vara det 

bästa för barnet, får ge vika för den rättsliga kontexten och rekonstrueras för att passa in i 

denna. Även Teubners begrepp role-interference finner vi tillämpligt. Med detta begrepp 

avser Teubner att det kan finnas en kommunikation mellan välfärdsexperter och lagens 

representanter, men att deras synsätt inte kan mötas då de härstammar från två olika 

tankesystem. Dock kan de agera på ett sätt som är passande för det andra synsättet, menar 

Teubner, men deras agerande är inte genuint. Denna anpassning menar vi blir tydlig i 

socialsekreterare 4:s resonerande ovan. Socialsekreteraren blir juridifierad i sitt tänkande, och 

anpassar sig till en rättslig kontext, men anpassningen är inte äkta. Denne har fortfarande sin 

utgångspunkt i välfärdsperspektivet och försöker se till barnets behov och bästa.  

 

Vidare visar citatet ovan att denne socialsekreterare föredrar att ”lägga på” fler 

öppenvårdsinsatser framför att skicka den unge till ett slutet ungdomshem. Forskningen om 

barns välfärd visar att prognosen för unga som institutionaliseras inte är ljus (Socialstyrelsen 

2005), vilket vi antar påverkar socialsekreterarens sätt att resonera. Ponnert (2007) är kritisk 

till detta nu dominerande sätt att förhålla sig till sluten ungdomsvård och menar att det inte är 

konstruktivt för en organisation att handha insatser man samtidigt vill undvika.  
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7.1.4. Vi är väl lite mer som juristerna… 
Den anpassning till den rättsliga kontexten, vilket socialsekreterare 4:s uttalande visade på, 

blev även tydlig då vi diskuterade mer specifika påföljdsval, och då främst familjebehandling. 

Familjebehandling upplevs problematiskt då denna insats berör fler än den som ska dömas 

och få sitt straff. Ingen av de socialsekreterare vi talade med hade någonsin valt att föreslå 

detta som påföljd i yttranden. Det rådde delade meningar kring huruvida familjebehandling 

skulle kunna vara ett adekvat påföljdsalternativ. Två socialsekreterare svarade uttryckligt nej 

på frågan om de tyckte att familjebehandling kan föreslås som påföljd. Ytterligare en ansåg att 

det generellt inte var en lämplig påföljd men ville inte utesluta det i undantagsfall. De två 

socialsekreterare som uttryckte att de var negativa till familjebehandling pekade på att denna 

påföljd blev fel rent juridiskt. Detta på grund av att det bara är den unge som begått ett brott 

och således är den som ska ta ansvar för handlingen och få sitt straff, inte familjen. Vad den 

unge har behov av får således stå tillbaka för en mer juridiskt korrekt bedömning.  

 
…Sen tycker vi väldigt olika i olika kommuner huruvida man ska involvera familjer i vården. 

Därför juridiskt, juristerna säger: det är ju inte mamma och pappa som begått brott. Det är ju 

jättekonstigt om Kalle har gjort ett brott och då ska mamma och pappa gå i samtal. 

Socialsekreterare kan ju tycka att det behövs för att förändra hela situationen. Det finns ju olika 

familjeprogram som man kan använda vid förslag av påföljd. X kommun har ju inte gjort det för 

vi är väl lite mer som juristerna, för vi inte riktigt vet om vi tycker det är ok. 

Socialsekreterare 5 

 

Utifrån juridifieringsbegreppet menar vi att man här kan se att socialsekreterarna tar på sig 

rollen att avgöra vad som är en adekvat påföljd, i lagens mening, istället för att låta denna 

prövning vara upp till rättsväsendet. Samtidigt som mycket forskning om barns välfärd säger 

att nätverket runt omkring den unge måste involveras för att lyckas åstadkomma förändring 

(Klefbeck & Ogden 2003) väljer dessa två socialsekreterare vi intervjuade att gå på 

rättväsendets linje, där den enskilde ska straffas för sitt brott. 

 
Jag tycker att det är helt korrekt, att man inte kan ha det. Man kan bara döma ungdomen till något 

specifikt som gäller den. Och sen måste man ge dom insatserna som behövs på annat sätt. Det 

viktiga är att det blir rätt. 

Socialsekreterare 6 

 

Socialsekreteraren är i sin roll i dessa sammanhang en välfärdsexpert då den tillhör en 

yrkesgrupp som kommer i kontakt med lagen men har sin utgångspunkt i en annan vetenskap 
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(King & Piper 1995). Knyter vi an till King och Pipers begreppspar välfärd och rättvisa, 

borde således socialsekreteraren anta ett perspektiv som härrör ur välfärdsbegreppet. Dock 

kan vi se att socialsekreteraren ovan antar ett perspektiv som kan kopplas till 

rättvisebegreppet i sin betoning på att det ska bli ”rätt”. En annan socialsekreterare uttryckte, 

likt ovanstående även var inne på, att de ämnade stödja den unge på andra sätt utöver vad de 

får genom domen, till exempel genom SoL-insatser där den unges familj involveras. Dock 

menade de att det var viktigt att göra åtskillnad mellan vad som är påföljden och vad den unge 

får utöver. Endast en socialsekreterare var positiv till familjebehandling som 

påföljdsalternativ, men kunde dock se att det kunde komma att innebära svårigheter då den 

inte endast berör den dömde. Övriga två hade inte funderat över det som ett påföljdsalternativ 

men menade att det kunde innebära en risk för att den unges behov överskuggades av 

familjens. En socialsekreterare tog även upp att det kunde bli problematiskt ifall föräldrarna 

inte engagerar sig, då det blir den unge som får ta konsekvenserna för ett eventuellt 

misslyckande. 

7.1.5. Ensam är det ju inte lätt att ändra sitt liv… 
Förvånansvärt var att vi under intervjuerna med åklagarna upptäckte att dessa inte såg något 

hinder i att döma till familjebehandling. Vi ser här en tendens till Teubners begrepp over-

socialization of law. Med detta avser han att rättsapparaten anpassar sig och tar in influenser 

från andra samhällssystem för att vara receptiv för samhällets krav. Den forskning om barns 

välfärd som produceras idag är fokuserad på att hitta lösningar genom att engagera den unges 

nätverk (Klefbeck & Ogden 2003). Vår tolkning är att de båda åklagarna vi intervjuat tagit in 

denna kunskap då de resonerade på ett sätt som härrör ur välfärdsbegreppet när det gällde 

påföljdsval för unga. På frågan hur de ställde sig till familjebehandling som påföljd svarade 

den ena åklagaren enligt följande:  

 
Mycket bra ./…/ Det är ju inte dom (familjen vår anm.) som är dömda, men dom måste ju 

involveras då. /…/ Men det krävs ju egentligen. För jag menar hur lätt kan du vända en kille om 

dom inte har familjen och kompisar, helst också, med sig. Ensam är det ju inte lätt att ändra sitt liv 

helt och hållet om man är lite sådär…  Man är ute på kvällarna och hittar på saker. 

Åklagare 2 

 

Åklagarna visade genomgående på en medvetenhet och förståelse för socialsekreterarnas 

profession och hade inga invändningar emot familjebehandling ifall detta skulle vara ett 

påföljdsförslag från en socialsekreterare. Åklagarnas sätt att resonera går att koppla till 
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Maritha Jacobssons (2006) avhandling Terapeutens rätt – rättslig och terapeutisk logik i 

domstolsförhandlingar. Hon menar att det har skett en förskjutning från rättslig logik till 

terapeutisk i domstolsförhandlingar. Vi kan se tendenser till terapeutisk logik i vår empiri när 

det gäller sättet på vilket åklagarna talade om de unga lagöverträdarna. Vi finner det 

anmärkningsvärt att åklagarna resonerade på ett sätt vi snarare skulle förvänta oss från 

socialsekreterarna. Åklagarna talade om den unge utifrån en helhetssyn och antog ett 

terapeutiskt synsätt. Några av socialsekreterarna visade i frågan om familjebehandling tecken 

på att inta ett perspektiv som utgår från begreppet rättvisa, samtidigt som åklagarna å sin sida 

intog ett synsätt som vi mer finner härröra ur välfärdsbegreppet. Således kan vi, likt Jacobsson 

(2006) är inne på i sin avhandling, se att aktörerna inte alltid antar de roller man förväntar sig.  

7.2. Ungdomstjänst i socialtjänstens regi 
Sedan 1 januari 2007 har ungdomstjänst införts som en fristående påföljd. Detta ansvar har 

ålagts kommunen och det är socialförvaltningarnas uppgift att administrera påföljden. 

Socialtjänsten ska därmed ordna en arbetsplats för den unge, upprätta en arbetsplan, 

kontrollera att den unge sköter sitt arbete samt följa upp ungdomstjänsten (Thunved et al. 

2007). Samtliga av våra intervjupersoner, både socialsekreterare och åklagare, ansåg att 

ungdomstjänst var en bra påföljd. Flera menade att ungdomstjänst innebär tydliga 

konsekvenser och framhöll att det är en påföljd de unga kan ta till sig och förstå. Den innebär 

också möjligheten för de unga att få en positiv upplevelse och en positiv vuxenkontakt 

menade de vidare. Det var även några som pekade på att ungdomstjänsten kunde leda till 

framtida sommarjobb, vilket hänt vid något tillfälle. Samtliga exemplifierade med hur det var 

innan lagändringen då den unge, om inte ett vårdbehov förelåg, dömdes till böter. I jämförelse 

med böter menade de att denna påföljd är mycket bättre, då böter antingen betalades av 

föräldrarna eller blev en skuldfälla för den unge. Flertalet socialsekreterare ansåg att det var 

positivt att det var socialtjänstens ansvar att administrera ungdomstjänsten. De framhöll att det 

var de som kände ungdomarna och menade att detta därför föll sig mest naturligt. De pekade 

också på bristen på alternativ, kriminalvården nämnde flera som olämpligt för unga 

människor. Det negativa som kom upp under intervjuerna angående socialtjänstens ansvar att 

administrera ungdomstjänsten var att det innebär extra jobb för socialsekreterarna, i synnerhet 

då det är problematiskt att finna arbetsplatser som vill ta emot dessa ungdomar. Några tog 

även upp att det var problematiskt hur man skulle hantera dokumentationen med dessa 

ungdomar, då de menade att det egentligen är onödigt att de hamnar i socialtjänstens register.  
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7.2.1. Ungdomstjänst –straff eller vård? 
Alla de socialsekreterare vi talade med såg ungdomstjänsten som en form av vård och pekade 

på att det ska ingå ett påverkansprogram i påföljden. Dock visade vår undersökning att inte 

alla socialförvaltningar hade ett påverkansprogram kopplat till ungdomstjänsten. 

Påverkansprogram innebär samtalsträffar där den unge får reflektera kring brottet, sin 

livssituation och självbild. Samtliga socialsekreterare såg även själva arbetet som vård då den 

unge får lära sig att sköta tider, arbetsuppgifter och får erfarenhet av en annan verklighet. 

Dock kan ungdomstjänsten även uppfattas som en form av straff, vilket en av åklagarna 

beskriver:  
 

Det är ju tryck från allmänheten att de får ju inga straff och så när de är unga, och de får ju milda 

påföljder i systemet. Nu från första januari i år kom ungdomstjänst som är en ny påföljd. Och det 

är ju som ett rent, det hette ju för hundra år sen, straffarbete, man jobbade utan att få betalt, det lät 

ju fult och så, nu heter det ungdomstjänst istället för straff och det betyder att man jobbar utan att 

få betalt och det blev ju väldigt populärt bland domstolarna. 

Åklagare 2 

 

”Utgångspunkten för regelsystemet är att unga lagöverträdare skall hållas utanför den statliga 

kriminalvården och istället ges den vård och den behandling de behöver inom den kommunala 

socialtjänsten.” (Thunved et al. 2007:19). Begreppen vård och behandling är svåra att 

definiera och gränsen mellan vård och straff är inte lätt att urskilja menar Levin, Sunesson och 

Swärd (1998). Den övergripande tankefiguren som styr i Sverige är föreställningen om att 

barn och unga ska ha behandling och inte sitta i fängelse (ibid.). Till följd av detta blir unga 

lagöverträdare socialtjänstens ansvar. Socialtjänstens roll som vårdande organ blir komplex då 

den ska möta samhällets krav på ett ökat strafftänkande gentemot unga lagöverträdare.  

 

Föreställningen om att unga lagöverträdare ska vara föremål för vård inom socialtjänsten är 

djupt rotad och de påföljder de unga blir föremål för sker således med vårdansatser. Samtliga 

socialsekreterare var inne på att ungdomstjänsten är en form av vård. Dock kan man även se 

ungdomstjänsten som ett straff, likt ovanstående citat av en åklagare visar på. Kerstin 

Svensson (1998) menar att straffet inte kan skiljas från behandlingen, och behandlingen från 

straffet. Detta har den poängen, menar Svensson, att man genom att inte precisera gränserna 

möjliggör en förflyttning och tänjning av dessa åt de håll man önskar. Utifrån Svenssons 

resonemang kan således gränsen mellan straff och vård tänjas så att ungdomstjänst ses som en 

form av vård. Ungdomstjänst har blivit en populär påföljd, vilket många socialsekreterare och 
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åklagarna pekade på, mycket till följd av att den ersätter böter och går att tillämpa brett 

eftersom den inte längre kräver att den unge ska ha ett särskilt vårdbehov. Trots att flertalet av 

de ungdomar som döms till ungdomstjänst saknar ett uttalat vårdbehov, menar 

socialsekreterarna att det dem döms till är en form av vård, då ungdomstjänst ses som en 

sådan. Socialsekreterarna, som välfärdsexperter, utgår från en välfärdskontext och det blir här 

tydligt att de utifrån sina referensramar ser på ungdomstjänsten på ett sätt, med betoning på 

vård, medan åklagarna som utgår från en rättvisekontext ser ungdomstjänsten på ett annat, 

med tryck på straffet. Den kontext socialsekreterare och åklagare utgår ifrån har således 

betydelse för hur dessa tolkar världen. Lagen tänker på ett sätt som skiljer sig från hur andra 

sociala institutioner tänker menar Teubner (King & Piper 1995). Då vi applicerar hans teori på 

vårt empiriska material kan vi se att institutionernas tänkande föder ett synsätt hos dess 

representanter.   

7.2.2. Inga problem att vara ett vårdande och straffande organ samtidigt… 
Införandet av ungdomstjänst som fristående påföljd innebär att socialsekreteraren ska ha hand 

om ungdomar vilka saknar ett vårdbehov och därför i egentlig mening inte hör hemma på 

socialtjänsten. Socialsekreteraren ska kontrollera att den unge sköter sitt arbete och vid 

misskötsamhet återrapportera till åklagaren. Detta ser vi som att socialsekreteraren som 

välfärdsexpert klivit ett steg längre in i den rättsliga diskursen och fått ett större straffrättsligt 

ansvar. En majoritet av socialsekreterarna tyckte dock inte att det var problematiskt att 

socialtjänsten således blir både ett straffande och vårdande organ. 

 
Jag tror att om vi är duktiga och professionella med det vi gör så är det inga problem att vara ett 

vårdande och straffande organ samtidigt och jag har inte märkt några problem. 

Socialsekreterare 5 

 

Flera pekade på att det var viktigt att det organiserades väl och att det var tydligt med 

ansvarsuppdelningen. En socialsekreterare uttryckte att det fungerade bra eftersom de delade 

upp arbetet så att det är olika personer som har hand om vården och som kontrollerar 

ungdomstjänsten. Det var endast en socialsekreterare som på frågan om det var problematiskt 

för socialtjänsten att administrera ungdomstjänsten, då den innebär kontrollerande inslag, 

svarade att socialtjänstens roll blev komplicerad. En socialsekreterare kom efter att först 

svarat nej på frågan senare under samtalet på ett tillfälle då rollen blivit konfliktfylld för 

denne. Exemplet denne uppgav rörde misskötsamhet av ungdomstjänst och citeras i 

nedanstående avsnitt. 
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7.2.3. Det blir lite bakvänt… 
Om en påföljd inom socialtjänsten, både när det gäller ungdomsvård och ungdomstjänst, 

missköts åligger det socialsekreterare att återrapportera detta till åklagarmyndigheten (12 kap 

8§ SoL). Detta ger socialsekreteraren en roll som är mer rättsligt utredande. En roll vilken 

King och Trowell (1992) anser vara oförenlig med den hjälpande rollen. Krocken som kan 

uppstå mellan dessa oförenliga roller konkretiserades i en händelse som rörde misskötsamhet 

och beskrevs av ovannämnda socialsekreterare: 

 
När jag rapporterat in om misskötsamhet, och det har blivit så att den tjejen här fick ytterligare en 

chans att rätta till det, men så fortsatte hon missköta sin ungdomstjänst, och det ledde till att vi fick 

återrapportera ytterligare en gång och det ledde till ny rättegång. Och då fick jag sitta i 

telefonförhör just i den rättegången, och där får man ju en annan roll som socialsekreterare, när 

man får delta som vittne eller vad man ska kalla det. Det blir lite annorlunda, det blir mer… jag 

kan inte hålla mig utanför längre, kan inte vara objektiv. /…/ Just i det fallet, sitta i telefonförhör, 

det blir lite bakvänt. För jag vet ju inte, om den här tjejen är i problem senare, kanske hon inte vill 

ha kontakt med mej när jag vittnat mot henne i rättegång. Där kan det ju bli ett problem. Och där 

kanske det hade varit bättre med en frivårdsinspektör. 

Socialsekreterare 2 

 

Då ovanstående socialsekreterare kallades till att vittna i en rättegång mot den unge och 

förklara hur hon hade misskött sin påföljd, får denne en mer rättsligt utredande roll. Om denna 

klient aktualiseras igen kan den här situationen ha skadat deras relation. Detta tydliggör vad 

King och Trowell (1992) beskriver som konflikten mellan den rättsligt utredande rollen och 

den terapeutiska, samt hur detta påverkar klientrelationen.  

7.3. Ett särskilt behov av vård 
Sedan 1 januari 2007 måste ett särskilt vårdbehov föreligga för att den unge ska kunna dömas 

till ungdomsvård. Denna lagändring har inneburit att ungdomstjänsten inte längre är kopplad 

till ett vårdbehov. Tidigare fanns den bara som ett komplement till ungdomsvård. 

Lagändringen hade också som syfte att strama upp tillämningsområdet genom att kravet på 

den unges vårdbehov skärpts till att innefatta ett särskilt (Thunved et al. 2007). Detta 

bekräftas av en av åklagarna i vår empiri: 
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Ja alltså, det har blivit mer ovanligt. Förr så var det ju nästan regel när en ung begick ett brott så 

antog man: ’det är nåt fel här’ och så överlämnade man till socialförvaltningen att vidta de 

åtgärder som de tyckte. Och det var ju jättevanligt, vart och vartannat fall för man antog att det var 

nåt fel, problem, så dom överlämnades. Men nu har det ju blivit jätteovanligt. Men visst om dom 

har problem och det har ju en hel del av dom, så ska dom ju överlämnas. 

Åklagare 2 

 

Båda åklagarna talade om en uppstramning, vilket även lagtexten indikerar, dock var det 

ingen av socialsekreterarna som uttryckte att det skulle ha hårdnat i synen när det gäller hur 

man definierar vad som är ett vårdbehov. Flera menade istället att de resonerade likt tidigare 

gällande vad som utgör ett vårdbehov.  

7.3.1. Det är ganska luddigt… 
Flertalet socialsekreterare upplevde svårigheter med att definiera vad ett särskilt vårdbehov 

innebär, vilket de två nedanstående citaten visar på. 

 
Det är svårt. Jag tycker det är ganska luddigt. Var gränserna ska gå och hur man ska se på det./…/. 

Hur definierar jag det? När jag ser att det är ett beteende, på nästan psykologisk nivå, nåt som inte 

har rätt så konkreta faktorer. Skulle den här ungdomen ha lika stora problem om han bodde i en 

annan stad, andra kompisar, andra… skulle det ändå vara överhängande risk att den här personen 

skulle begå brott då tänker man att då är det nog speciellt vårdbehov. Så tänker nog jag. Jag vet 

inte om det finns någon policy på avdelningen. Vi diskuterar mycket och bollar med varandra.  

Socialsekreterare 4 

 
Jag tänker i min värld att det är ju dom, ett kriterie för de unga som inte kan göra ungdomstjänst. 

Då måste man ju titta mer på den biten om det finns ett särskilt vårdbehov. Till exempel kan det 

vara missbruk, det kan ju vara en sån sak att om man har ett missbruk och är dömd för 

narkotikabrott så kanske man inte kan fullgöra ungdomstjänst under tiden man har ett pågående 

missbruk, då kanske man får titta på vad som behövs för vård istället. 

Socialsekreterare 3 

 

Flera resonerade, likt ovanstående, att en måttstock är huruvida en ungdom är lämplig för 

ungdomstjänst eller ej. Om den inte bedöms vara lämplig för ungdomstjänst övervägs det om 

den har ett särskilt vårdbehov. Det handlade då om att se till faktorer som om den unge kan 

infinna sig i rutiner och skulle klara av en ungdomstjänst. En viktig faktor var även om den 

unge hade ett pågående missbruk, vilket direkt gjorde den olämplig för ungdomstjänst.  
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Samtliga vi talade med hade sinsemellan olika definitioner av begreppet och de flesta fann det 

vara ”luddigt” vad det egentligen innebar. Att socialsekreterarna hade svårt att definiera vad 

ett särskilt vårdbehov innebär kan dels bero på att begreppet härrör ur en relativt ny 

lagstiftning och det kan krävas en viss tid innan praxis är utarbetad. Det kan även bli 

problematiskt att avgränsa dess betydelse då begreppet särskilt vårdbehov kommer ur en 

rättslig kontext. Socialsekreteraren som välfärdsexpert i rättsprocessen får anpassa sig till 

juridiska begrepp konstruerade i denna kontext. Kunskapen om barns välfärd måste här, för 

att passa in i en rättslig kontext, omformas till att inrymmas under begrepp, såsom särskilt 

vårdbehov. Teubner (King & Piper 1995) menar att lagen är en social institution som 

”tänker”. Då den möter andra sociala institutioner som också ”tänker”, men på ett annat sätt 

än vad lagen gör, blir det en krock. Detta blev tydligt i vår undersökning då socialsekreterarna 

hade svårt att förhålla sig till detta begrepp. Lagen ”ger” socialsekreterarna begrepp att 

förhålla sig till och på så vis ger den samhället en social verklighet. Denna verklighet är 

förenklad, reducerad och neutraliserad (ibid.). En av åklagarna uttrycker detta, då vi är inne på 

socialsekreterares och åklagares synsätt gällande särskilt vårdbehov, när denne talar om ett 

samverkansmöte mellan åklagare och socialsekreterare. Åklagarens uttalande visar på 

förhållandet mellan rättsväsendets teoretiska ramar och socialtjänstens praktiska arbete, och 

hur dessa två inte alltid är kompatibla. 
 

Ja dom (socialsekreterarna vår anm.) var ju då praktiker, och var ju nere i själva verksamheten, 

och hade kontakt med individerna och visste då konkreta problem som fanns i deras verksamhet. 

Medans juristerna är ju mer för att definiera särskilda, synnerliga och såna där begrepp. Så visst 

en diskussion där mellan teori och praktik hade man nog. 

Åklagare 2 

 

En del socialsekreterare uttryckte att det kunde vara svårt att avgöra huruvida den unge har ett 

särskilt vårdbehov på så kort tid som de har på sig. I de flesta fall träffar socialsekreteraren 

den unge och dess föräldrar endast en gång och det kan då vara svårt att göra en fullgod 

bedömning på detta underlag. Detta framförallt i de fall då det handlar om ungdomar som 

socialtjänsten inte har kännedom om sedan tidigare.  
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8. Avslutande diskussion 
Mot bakgrund av senare års förändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare var syftet 

med uppsatsen att undersöka hur socialsekreterare och åklagare uppfattar socialsekreterarens 

roll i rättsprocessen gällande unga mellan 15 och 18 år. För att ta reda på detta använde vi oss 

av kvalitativ metod och intervjuade sex socialsekreterare och två åklagare. Det empiriska 

materialet analyserades sedan utifrån en begreppsapparat hämtad från tre brittiska teoretiker; 

King, Piper och Trowell. Nyckelbegrepp var välfärd och rättvisa. Vi kommer nu att 

presentera resultaten av vår undersökning utifrån de frågeställningar som varit ledande. 

 

Upplever socialsekreterare och åklagare att de i sina professioner har sinsemellan skilda 

synsätt när det gäller unga lagöverträdare? Åklagarna i vår undersökning menade att 

perspektiven mellan åklagare och socialsekreterare skiljer sig i synen på den unga 

lagöverträdaren. De framhöll att deras uppgift är att se till att ett straff blir utdömt medan de 

menade att socialsekreterarna har barnets behov i fokus. Majoriteten av socialsekreterarna 

upplevde inte någon skillnad i synsätten mellan professionerna. Detta är värt att notera då 

professionerna verkar i olika diskurser. Då vi applicerar King och Pipers (1995) dikotomi 

välfärd och rättvisa på vår empiri kan välfärdsexperters perspektiv härröras ur förstnämnda 

begrepp och lagens representanter ur sistnämnda. Då King och Piper menar att detta 

begreppspar står för två sinsemellan oförenliga tänkesätt blir socialsekreterarnas resonerande 

svårbegripligt. En av socialsekreterarna pekade dock på en olikhet i sättet att se på den unge 

mellan de två professionerna. Denne lyfte fram att deras roll var inriktad på gärningsmannen, 

att se bakomliggande orsaker till brottet, samt individens behov, medan åklagarna enligt 

denne stod på offrets sida. Samtliga socialsekreterare och åklagare upplevde att det fanns en 

god kommunikation dem emellan och att samverkan fungerade bra. 

 

Hur hanterar socialsekreterare att se till barnets behov samtidigt som de rör sig i en rättslig 

kontext? Yttrandet är en beställning av åklagaren och utgår således från en rättslig diskurs. De 

rubriker som yttrandet är uppbyggt av är utformat av åklagaren. Den kunskap 

socialsekreteraren som välfärdsexpert besitter måste därmed rekonstrueras till den rättsliga 

kontexten och inrutas under yttrandets rubriker. Samtliga intervjupersoner menade att 

socialsekreterare i första hand ska utgå ifrån den unges vårdbehov vid bedömning av påföljd 

men ändå i någon mån beakta det begångna brottet. Vi kunde i vårt empiriska material se att 

socialsekreterarna påverkades av mötet med den rättsliga kontexten. Detta tog sig i uttryck på 
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ett sätt som King och Trowell (1992) benämner som juridifiering. Begreppet innebär att 

socialsekreterare börjar tänka mer som jurister i sitt arbete. Dels visade detta sig genom att en 

socialsekreterare i vår studie beskrev hur denne försökte tänka som en jurist för att få rätten 

att köpa dennes förslag på insatser för den unge. Det blev även tydligt när vi diskuterade 

familjebehandling som påföljdsförslag. Alla socialsekreterarna såg denna insats som 

problematisk att föreslå som påföljd. Två av socialsekreterarna var uttryckligt negativa till 

detta påföljdsalternativ eftersom de pekade på att denna insats berör fler än den unge. De 

framhöll vidare att det inte blev juridiskt rätt att ge denna insats som påföljd då det är den 

unge som begått ett brott och således är den som ska ställas till svars för brottet. Övriga 

socialsekreterare var tveksamma till familjebehandling som påföljd och hade aldrig föreslagit 

det. Anmärkningsvärt är att de båda åklagarna inte såg några problem i att döma till 

familjebehandling och således intog ett terapeutiskt perspektiv i denna fråga. Vi kan här se 

tendenser till Teubners begrepp over-socialization of law, med vilket han avser att lagen tar in 

kunskaper från andra vetenskaper (King & Piper 1995). I vår undersökning blev det tydligt att 

socialsekreterare och åklagare inte alltid intar de roller man kan förvänta sig, vilket kan 

kopplas till Jacobssons studie (2006). 

 

Vad anser socialsekreterare om att det är socialtjänstens uppgift att administrera 

ungdomstjänst? Samliga socialsekreterare ansåg att ungdomstjänst är en bra påföljd och 

menade att det var en positiv ersättning till böter. Detta var en inställning som delades av 

åklagarna. Socialsekreterarna fann det naturligt att denna uppgift ålagts socialtjänsten att 

administrera. De menade att det är bra att unga människor hålls borta från kriminalvården. 

Vidare pekade de på socialtjänstens breda erfarenhet av arbete med unga samt att de som 

socialsekreterare hade god kännedom om de unga som fanns inom kommunen och därför var 

lämpliga för denna uppgift. Socialsekreterarna såg ungdomstjänsten som en vård, dels på 

grund av det påverkansprogram som ofta ingår och dels då de såg arbetet i sig som vårdande 

för den unge. Socialsekreterarna, som välfärdsexperter, utgår från en välfärdskontext och det 

blir här tydligt att de utifrån sina referensramar ser ungdomstjänsten som vård. De fann 

generellt inte att deras roll var problematisk och pekade på vikten av att ha en tydlig 

organisering och ansvarsuppdelning för att undkomma konflikter i rollen. Dock framkom i 

empirin att de straffande och vårdande inslagen kunde komma i konflikt när en påföljd 

missköts och socialsekreteraren då ska återrapportera till åklagaren. Utifrån King och 

Trowells (1992) teori kan vi här se att den hjälpande rollen kan komma i konflikt med den 

mer rättsligt utredande rollen. 
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Hur resonerar socialsekreterare vid bedömningen av huruvida den unge har ett särskilt 

vårdbehov? De flesta socialsekreterarna upplevde svårigheter med att definiera vad ett särskilt 

vårdbehov innebär. Detta konkretiserades av att samtliga socialsekreterare definierade det på 

olika vis då vi bad dem att förklara begreppet. Detta kan dels bero på att begreppet nyligen 

införts i lagstiftningen och att praxis inte ännu är utarbetad och dels att begreppet kommer 

från en rättslig kontext. Socialsekreterarens kunskap, som är hämtad ur en välfärdsdiskurs, 

måste här rekonstrueras till att passa in under begrepp utformade av rättsväsendet (King & 

Piper 1995). 

 

Vi kommer nu att lyfta fram några intressanta aspekter som framkommit under arbetet med 

vår uppsats. Något vi fann värt att notera var att samtliga socialsekreterare såg ungdomstjänst 

som en vård när den samtidigt är till för de unga lagöverträdare som inte bedöms ha något 

vårdbehov. Påföljden ungdomstjänst är, menar vi, i grund och botten ett straffarbete då det 

tillkommit som en ersättning till böter och är till för de ungdomar som inte bedöms ha ett 

vårdbehov. Vi likställer den med samhällstjänsten som finns för vuxna. Även om det ofta 

tillkommer ett påverkansprogram kan själva påföljden ses som ett straff då det till största 

delen handlar om oavlönat arbete. Den övergripande tankefiguren i samhället är att unga ska 

vårdas. Detta avspeglas i socialtjänstens insatser, vilka motiveras ur ett vårdsyfte. Därför 

menar vi att det kan vara svårt för socialsekreterare att legitimera ett straffande, vilket leder 

till att ungdomstjänst som påföljd draperas i förklädnad av vård. Vi kan här dra paralleller till 

Foucaults (1974) teori om hur ett strafftänkande allt mer smyger sig in i socialtjänstens 

traditionellt mer vårdande funktion. Straffandet rättfärdigas genom att man får det att låta som 

någonting annat än vad det egentligen är.  

 

En intressant upptäckt vi gjorde då vi mötte våra intervjupersoner var att det finns tendenser 

till att socialsekreterare börjar tänka mer som jurister i sitt arbete med unga lagöverträdare. Vi 

menar att det finns en risk i detta. Då socialsekreterare och åklagare försöker anpassa sig efter 

varandra, vilket vår empiri gav uttryck för, tänker vi att risken finns att de båda mister 

legitimitet. Detta är även reflektioner Ponnert (2007) haft i sin avhandling. En lösning tänker 

vi skulle kunna vara en renodling av rollerna, att båda parter gör vad de är experter på, och att 

socialsekreterarna således låter all rättsprövning vara upp till rättsväsendet. Vi bedömer det 

vanskligt att ge sig in i en roll där man inte är expert och handlar utifrån något man tror att 

man har kunskap om. Om socialsekreteraren tar på sig juristrocken finns det en risk att detta 

sker på bekostnad av barnets behov. Alternativet till en renodling är att anpassningen sker 
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fullt ut, att socialsekreterare och rättsväsende när det gäller unga lagöverträdare får ett ännu 

närmare samarbete.  

 

Då den senaste lagändringen är väldigt ny hade det varit intressant för framtida forskning att 

undersöka vad den kommer att innebära på längre sikt för unga lagöverträdare och för 

socialsekreterarens roll. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
 

Vi är två socionomstuderande som läser 6:e terminen på Socialhögskolan i Lund. Kursen vi 

läser nu heter ”Socialt arbete med barn och unga” och i denna kurs ska vi skriva en C-

uppsats, omfattande 15 högskolepoäng. I uppsatsarbetet ska vi fördjupa oss i en 

frågeställning som vi tycker är intressant och vill veta mer om. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare och åklagare uppfattar 

socialsekreterarens roll i rättsprocessen gällande unga lagöverträdare och hur samverkan 

mellan de båda yrkesgrupperna påverkas av deras sinsemellan skilda professionella 

förståelser. 

 

Vi kommer att använda oss av kvalitativ metod och intervjua socialsekreterare och åklagare 

som möter unga lagöverträdare i sitt arbete. Vår förhoppning är att få ta del av era 

upplevelser och erfarenheter av detta arbete. Intervjuerna kommer att ta ca 1 h. Vi kommer 

att spela in intervjuerna på band för att vi ska kunna använda oss av det ni berättat i vår 

studie. Det material som samlas in kommer att hanteras utan namn. Vi kommer heller inte att 

ange vilken kommun vi studerat. Citat kommer att finnas med, men utan namn. 

 

När C-uppsatsen är examinerad kommer vi att skicka den till er. 
 

Handledare för uppsatsen är Claes Levin. Claes är universitetslektor och prefekt på 

Socialhögskolan i Lund, tfn: XXX-XXXXXXX, e-mail:--------------------  

 

Vi är tacksamma för att ni vill vara med och dela med er av er kunskap och era erfarenheter. 

Det är tack vare er vår C-uppsats är möjlig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Bäfverholm  Hanna Fex 

XXXX-XXXXXX       XXXX-XXXXXX 

----------------------------  ----------------------------- 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för socialsekreterare 
Om intervjupersonen 

• Hur länge har du arbetat här? 
• Vad gjorde du innan? 

 
Organisationen 

• Hur ser arbetet ut denna avdelning? vem gör vad? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter?  
• Hur stor del av ditt arbete utgörs av arbete med yttrande? 

 
Lagändringen 2007 

• Det pågår ständigt svängningar i samhället kring synen på straff och vård, hur 
upplever du att det ser ut just nu, utifrån ditt arbete?  

• Det krävs ju nu att ett särskilt vårdbehov föreligger för att ungdomsvård ska kunna bli 
aktuell som påföljd för den unge. Hur ser du på detta? 

• Hur definierar du ett särskilt vårdbehov? 
• Vad anser du om ungdomstjänst som påföljdsalternativ? 
• Vad anser du om att det är socialtjänstens uppgift att handha ungdomstjänst som 

fristående påföljd?  
• Tar du hänsyn till brottets grovhet då du föreslår påföljd (proportionalitet)? 
• Upplever du att det är problematiskt att socialtjänsten både är ett vårdande och 

straffande organ?  
• Upplever du att det finns en dubbelhet i ditt arbete, att både ta hänsyn till barnets bästa 

och de straffrättsliga principerna?  
• Anser du att yttrandet är utformat utefter vad rättsväsendet kräver eller barnets behov 

(BBIC)?  
• Anser du att man kan involvera familjen i den unges påföljd, ex. någon form av 

familjebehandling?  
 
Samverkan med socialsekreterare 

• Upplever du att socialsekreterare och åklagare har olika synsätt när det gäller arbetet 
med unga lagöverträdare?  

• Har samverkan med socialsekretare förändrats under 2007 jämfört med tidigare? 
• Vad fungerar bra/vad fungerar mindre bra? 
• Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut? Förväntningar inför framtiden? 
• Hur tror du att åklagare upplever socialsekreterares arbete? Hur upplever du att 

attityden och bemötandet från åklagare är?  
• Hur ser kontakten med åklagare ut, kan ni ringa varandra och diskutera enskilda fall?  
• Kan det utökade samarbetet innebära att professionernas roller blandas ihop; 

socialsekreterarna tänker mer som jurister och tvärtom? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide för åklagare 
Om intervjupersonen 

• Hur länge har du arbetat här? 
• Vad gjorde du innan? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 
Processen 

• Vill du beskriva processen från att du begär in ett yttrande fram tills 
domstolsförhandlingen? 

• Vad avgör om den unge överlämnas till vård inom socialtjänsten? 
• Vad fyller yttrandena för funktion för er? 
• Upplever du att socialsekreterarnas yttranden uppfyller era krav? 

 
Lagändringen 2007 

• Det pågår ständigt svängningar i samhället kring synen på straff och vård, hur 
upplever du att det ser ut just nu, utifrån ditt arbete?  

• Det krävs ju nu att ett särskilt vårdbehov föreligger för att ungdomsvård ska kunna bli 
aktuellt som påföljd för den unge. Hur ser du på detta? 

• Vad anser du om att det är socialtjänstens uppgift att handha ungdomstjänst som 
påföljd? 

• Anser du att socialsekreteraren ska ta hänsyn till proportionalitet, brottets grovhet i 
förhållande till påföljden den föreslår?  

• Upplever du att det är problematiskt att socialtjänsten både är ett vårdande och 
straffande organ?  

• Anser du att man kan involvera familjen i den unges påföljd, ex. någon form av 
familjebehandling?  

 
Samverkan med socialsekreterare 

• Upplever du att åklagare och socialsekreterare har olika synsätt när det gäller arbetet 
med unge lagöverträdare?  

• Har samverkan med socialsekretare förändrats under 2007 jämfört med tidigare? 
• Vad fungerar bra/vad fungerar mindre bra? 
• Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut? Förväntningar inför framtiden? 
• Hur mycket insyn har ni i socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare? 
• Hur ser kontakten med socialsekreterare ut, kan ni ringa varandra och diskutera 

enskilda fall?  
• Kan det utökade samarbetet innebära att professionernas roller blandas ihop; 

socialsekreterarna tänker mer som jurister och tvärtom? 




