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SAMMANFATTNING
Syftet med denna uppsats är att ge inblick i hur polisen och socialtjänsten tillämpar sekre-
tesslagen vid hantering av ungdomsbrottslighet. Denna uppsats belyser problematiken inom 
de två största myndigheterna; Socialtjänsten och Polisen då de ska kommunicera mellan var-
andra vid hantering av ungdomsbrottslig verksamhet. För att få en bättre inblick i hur dessa 
myndigheter arbetar bör man sätta sig in i hur deras verksamheter är uppbyggda samt vilka 
lagar det är som styr verksamheterna. Lagarna som mest berör den enskilde ungdomen är: 
Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LVU), Lagen om unga lagöver-
trädare (LuL) och sekretesslagen (SekrL). Denna uppsats är en litteraturstudie som behandlas 
främst av doktrin. Allmän brottslighet och andra myndigheter kommer inte att beröras utan 
fokus kommer att ligga på sekretesslagen och dess användning av polis och socialtjänst.  

I arbetet framhålls att polisen är en myndighet som inte har någon sekretess gentemot social 
myndighet, då det gäller en ung lagöverträdare. Med detta menas att polisen framför all fakta 
som berör den unga lagöverträdaren som finns att tillgå i utredningen. Däremot styrs social-
myndigheten av mycket stränga sekretesslagar och detta medför att delvis viktig fakta gällan-
de den unga lagöverträdaren inte kan nå berörd personal inom polismyndigheten som kan ha 
en avgörande roll för att eventuellt kunna hindra den unga lagöverträdaren fortsätta med even-
tuell kommande brottslig verksamhet.  

Om sekretesslagen hade luckrats upp för socialtjänsten när de har utbyte med polismyndighe-
ten skulle arbetet mellan dessa myndigheter underlättats avsevärt och kontentan av detta skul-
le bli att bägge myndigheterna skulle kunna arbeta mer effektivt. 
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1. INLEDNING
Denna uppsats är en examinationsuppgift i kursen Rättsvetenskap C (10 poäng). Denna C-
uppsats är en renodlad litteraturstudie. Studien kommer att ligga som grund för en kommande 
D-uppsats. I detta avsnitt presenterar jag inledning, syfte, metod och avgränsning. 

Den ökande problematiken med personrån kopplat till ungdomsbrottslighet i Malmö ser man 
dagligen i dagstidningar. I stort sett varje dag kan man läsa om begångna personrån. Detta har 
väckt frågeställningar kring vad det är som driver dessa ungdomar till att begå brott och kan-
ske allt viktigare, vad berörda myndigheter gör för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet.

Efter samtal med en yrkesverksam polis i Malmö väcktes ett intresse för detta ämne. Polis-
mannen upplever en frustration vid arbete med ungdomsbrottslingar. Enligt poliserna ligger 
problemet i informationsutbytet. Polisen är bunden att delge sociala myndigheter information 
om ungdomsbrottslingen medan sociala myndigheter inte får delge polisen någon information. 
Den yrkesverksamma polisen betonar att det är av synnerlig vikt att dialog förs mellan myn-
digheter för att förebygga ungdomars brottsliga bana i ett tidigt skede.

Sociala myndigheter hänvisar till gällande sekretesslag (SekrL).  En del av poliserna anser att 
detta förfarande försvårar hanteringen av ärenden. Man ifrågasätter ändå om det finns ett ut-
rymme i lagen för ett informationsutbyte från sociala myndigheter till polisen. Från att ha en 
monolog i informationsutbyte från en myndighet till en annan kunde det hellre ha varit en 
dialog mellan de två myndigheterna. 

Malmö kommun har inrättat en specialenhet, så kallat ”Rånkommission”, med anledning av 
att det sker flest personrån i Malmö jämfört med resten av riket. Rånkommissionen bildades 
för cirka ett år sedan (2006).

Denna uppsats försöker belysa hur polis och socialtjänst arbetar med ungdomar som hamnat 
snett och vilka åtgärder som vidtas.

1.1 SYFTE
Syftet med detta examensarbete är att ge inblick i hur polisen och socialtjänsten tillämpar sek-
retesslagen vid hantering av ungdomsbrottslighet. Denna uppsats kommer att belysa polisens 
och socialtjänsten arbete, tillvägagångssätt samt rutiner vid hantering och bekämpning av 
ungdomsbrottslighet. Fokus kommer att ligga på hur polis och socialtjänst använder sig av 
lagarna som de berörs av sekretesslagen samt lag med särskilda bestämmelser om unga lag-
överträdare samt hur dessa parter arbetar tillsammans.
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR
 Hur är bägge myndigheterna uppbyggda?
 Vad innebär polislagen?
 Vad innebär socialtjänstlagen?
 Hur ser sekretesslagen ut?
 Vilka lagar arbetar respektive myndighet vid hantering av ungdomar. 

1.3 METOD
Denna uppsats är en litteraturstudie. Materialet som behandlas är främst doktrin. Arbetets 
fokus kommer att ligga på sekretesslagens (SekrL) tillämpning. Andra lagar som polislagen 
(PL), lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL) 
kommer även dessa behandlas för att få en djupare förståelse för ämnet.

1.4 AVGRÄNSNINGAR
På grund av sekretesslagens storlek vill jag begränsa mig till att bara behandla polisens och 
socialtjänstens tillämpning av lagen vid ungdomsbrottslighet. Därför kommer allmän brotts-
lighet och andra myndigheter inte beröras utan fokus kommer att ligga på sekretesslagen och 
dess användning av polis och socialtjänst. I detta arbete kommer jag inte att gå mer djupgåen-
de och analyserande än det som nämns i metoden eftersom detta är en förstudie till kommande 
D-uppsats.
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2 TEORI
I detta kapitel behandlas respektive myndighet samt relevanta lagrum.

2.1 ALLMÄNT OM POLISVÄSENDET

2.1.1 Polisväsendet i Sverige
Polisen har ungefär 23 000 anställda, som består av den centrala Rikspolisstyrelsen och 21 
polismyndigheter som har olika geografiska länsindelningar. Polisen i Sverige lyder under 
Justitiedepartementet. I stora drag är polisens uppdrag att värna om den enskildes rättsäkerhet 
och rättstrygghet, att förebygga och upptäcka brott och att se till att den som begår brott iden-
tifieras och lagförs. Polisen i Sverige verkar inte bara lokalt och nationellt utan även i många 
internationella sammanhang.

Det svenska polisväsendet är indelat i många verksamheter. Rikspolisstyrelsen (RPS) har oli-
ka uppgifter, men huvuduppgiften är att utöva tillsyn över polisen och verka för planmässigt, 
samordning och rationalisering. RPS är en central förvaltnings- och tillsynsmyndighet, det är 
de som tilldelar medel mellan polismyndigheter som statsmakterna tilldelat. Säkerhetspolisen 
(Säpo) ansvarar för kontraspionage, terrorismbekämpning och författningsskydd samsäker-
hetsskydd, i vilket personskydd ingår. Säpos uppgift är att avslöja brott och se till att bekämpa 
brottslig verksamhet. Eftersom det ligger i verksamhetens natur med hemliga uppdrag är det 
viktigt med sekretesskydd. Samtidigt strävar Säpo efter en öppnare attityd mot allmänheten.

Det internationella arbetet, kampen mot den grova organiserade brottsligheten och särskilda 
uppgifter som kräver spetskompetens på nationell nivå är Riskkriminalpolisens främsta verk-
samhetsområden. Polisväsendets kompetensutveklingscentrum är polishögskolan.  

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) utför laboratorieundersökningar av spår från 
brottsplatser. SKL arbetar med att finna spår, säkra spår, analysera spår och söka samband 
mellan människor, platser och föremål med avancerad teknik inom de flesta naturvetenskapli-
ga discipliner. SKL finns i Linköping och är därmed Sveriges rikskriminaltekniska centrum. 1

2.1.2 Polisens verksamhets mål 
I och med att brottsligheten ökat sen 1950-talet har det inneburit att polisen har satsat mycket 
på att minska brottsligheten och öka tryggheten för samhället. Anledningarna till att brottlig-
heten har ökat är många. Några exempel kan vara ökad tillgång till stöldbegärliga varor, in-
flyttning till storstäder, minskad social kontroll och ökad benägenhet att anmäla brott. En an-
nan faktor är även den ökade ekonomiska utvecklingen. Polisen samarbetar brett mellan olika 
offentliga myndigheter för att förebygga brott och öka tryggheten. Man försöker arbeta mer 
synligt med dem som bor och verkar i området, detta är fokuserat på vardagsbrott som t.ex. 
inbrott, misshandel, stölder och skadegörelser. Idag arbetar polismyndigheter med ett pro-
blemorienterat polisarbete, vilket betyder att man fokuserar på direkta orsaker till brott och 
ordningstörningar. Detta är uppdelat i 5 delar, först problemidentifiering/kartläggning och 
analys, åtgärder, uppföljning och utvärdering. Syftet är att resultat av arbetet ska leda till åt-
gärder som förebygger brott. Exempel på detta kan vara bättre belysning där människor vistas 
och synliga poliser kring tider och tillfällen där det förekommer mycket brott. Ordning och 

                                                
1 Karnov lagkommentarer; SFS 1984:387 
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säkerhet, våldsbrottslighet, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet, polismyndighetsärenden 
samt trafikbrottslighet är de fem största områden där polisens resurser krävs mest. 2

2.1.3 Polislagens uppbyggnad
Polislagen är uppdelad i sju avsnitt, allmänna bestämmelser (1-3 § §), polisorganen (4-7 § §), 
förflyttning (7 a §), allmänna principer för polisingripanden (8 §), rapporteringsskyldighet (9 
§), vissa befogenheter för polismännen (10-28 § §) och slutbestämmelser (29-30 § §).

Polisens verksamhet ska anpassas till förändringar i lagen, därför har dess ändamål och poli-
sens uppgifter inte getts någon noggrann avgränsning, utan beskrivs i mer allmänna ordalag. 
Komplimenterande är polisförordningen och andra författningar, beslut av regeringen, delega-
tionen och Rikspolisstyrelsen till polisväsendets organisation. I polislagen, där polisens befo-
genheter behandlas, är tyngdpunkten i lagen, men vissa bestämmelser regleras i Rättegångs-
balken (RB). I RB regleras gripanden, medtagande till polisförhör, husrannsakan och liknande 
tvångsmedel under tvångsmedel under brottsutredning, förfarandet under förundersökning i 
brottmål. Ett exempel på andra lagrum än polislagen och RB är Ordningslagen som i 22 § och 
23 § ger polisen befogenheter att upplösa en offentlig tillställning eller en allmän samman-
komst.3

                                                
2 www.polisen.se
3 Nordlöf, K, Unga lagöverträdare i social-,straff- och processrätt, 2005, Studentlitteratur, lund, s.95-96

http://www.polisen.se
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2.2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I POLISLAGEN

2.2.1 Polislagens ändamål
I polislagen finns det allmänna bestämmelser om polisverksamhetens syfte, polisens uppgif-
ter, polisväsendets organisation samt om polismännens skyldigheter och befogenheter. 

1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens ar-
bete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmän-
heten skydd och annan hjälp.

Första paragrafen beskriver polisverksamhetens ändamål, under de allmänna bestämmelserna. 
Ändamålen för polisen är att förhindra brott, utreda de brott som har begåtts, övervaka den 
allmänna ordningen i samhället och ingripa när ordningen störs. Den främsta uppgiften här är 
att se till att säkerheten för allmänheten inte störs, även om ingripanden kan göras för enskilda 
personers säkerhet. Den gången polisen gör ingripanden ska det ske vid överträdelser av brott 
(straffbestämmelser).4 5

1 § Till polisens uppgifter hör att
1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingri-

pa när sådana har inträffat,
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.

Polisverksamhetens huvudsakliga syfte är att motverka brott. Första paragrafen åsyftar emel-
lertid polisens brottsförebyggande insatser för att öka ordning och säkerhet i det svenska sam-
hället. Polisens strävan efter att uppfylla sin insats utförs genom både fot- och bilpatrullering 
för att ingripa snarast vid akuta situationer. Bekämpning av brott kan även bedrivas genom 
förundersökningar, där polis ägnar sig åt spaning för att inhämta väsentlig information som 
kan hjälpa själva utredningen. En annan del av polisverksamheten är rådgivning eller vägvis-
ning. Med detta menas att polisens skyldigheter att hjälpa en person i nöd som exempelvis 
behöver akut transport till sjukhuset eller någon person som uppfört sig illa i så fall omhän-
dertas personen under natten på polisstationen, med stöd av Polislagens (PL) 13 §. 

2 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med 
andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Sär-
skilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom social-
tjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av 
dem.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämn-
dens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete Lag (2003:413).

                                                
4 Polislag (1984:387)
5 Corell, H, Egerstedt, O,  Hellman, S, Regnar, G. Sekretesslagen, 1980 års lagstiftning med kommentarer
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Det ligger i polisens intresse att ha ett väl fungerande kontaktnät med andra myndigheter.
Ansvaret för att upprätthålla ett sådant ligger hos polisen. Polisen är mycket involverad i före-
byggande insatser med ungdomsbrott. Exempel på detta är att polis ofta är ute i skolor samt 
fritidsgårdar för att samla information om ungdomar som kan tänkas ligga i farozonen för att 
hamna i kriminalitet. Enligt de nya bestämmelserna i polislagen från 2003 är det synnerligen 
essentiellt att polis rapporterar till socialtjänsten vid upptäckande av barn som kan behöva 
skydd från samhällets kriminella sida.6

2.2.2 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
När unga har begått brott utgår polis, åklagare och domstol från LuL vid hantering av ärende-
na. När lagen talar om unga lagöverträdare avser man ungdomar under 21 år. Ungdomar blir 
straffmyndiga då de fyllt 15 år. För icke straffmyndiga ungdomar/barn dvs. de under 15 år 
ansvarar föräldrar och socialtjänst som ska stödja och hjälpa barnen. Om det inte finns förhin-
der ska vårdnadshavarna samverka med socialtjänsten. Dock är ett brott ett brott oavsett vil-
ken ålder man är i. När det handlar om barn under 15 år är förfaringssättet annorlunda. Man 
ska påpeka att 15 år är den ålder man oftast följer då LuL alltid träder i kraft, men lagstift-
ningen rör sig med olika åldersbegrepp när det gäller unga lagöverträdare, vissa lagar gäller 
för barn under 15, andra för personer som är antingen 18 år eller 20 år gamla som är belagt 
med straff i lag. 7 8

Som det står i polislagens 3 § så skall polisen samarbeta och ge information till sociala myn-
digheter och även se till om de kan få hjälp och stöd. Om barn som polisen träffar på, som är 
under 18 år, ser ut att inte må bra eller polisen ser att deras hälsa eller utveckling kan ta skada 
får polisen ingripa enligt polislagens 12 §. Denna skyldighet kan användas när polisen ser 
barn i olämpliga miljöer där man vet att kriminalitet kan påverka barnet. Polisen kan medtaga 
barnet och lämna det till dess vårdnadshavare eller sociala myndigheter samt rapportera till 
socialtjänsten för att de i sin tur ska kunna se till barnets levnadsförhållanden. Polisen har 
även rätt att förhöra barn under 15 år, när det oundgängligen behövs, när detta har begått be-
gått eller varit delaktig i brottet. Polisen får även, om det finns skäl och misstanke att barnet är 
misstänkt för brott, kroppsvisitera och göra husrannsakan, men denna regel ska användas med 
stor försiktighet. Dock får barn under 15 år aldrig sättas i polisarrest. Vårdnadshavarna eller 
någon annan som har ansvar för den unga ska omedelbart meddelas om den som är under 18 
år misstänks för brott. Det är bara undantagsfall då polis inte informerar vårdnadshavarna, 
t.ex. om brottet inte är allvarligt eller om man befarar att barnet kan misshandlas av sina för-
äldrar om dessa informeras.9 10

31 § LuL förklarar hur en utredning bör och får göras. En förhörskallelse skickas till vård-
nadshavarna med information om var förhör ska äga rum. Under dessa förhör ska enligt LuL, 
alltid en tjänsteman från socialtjänsten närvara om den brottmisstänkte är under 15 år. Speci-
ella regler gäller vid förhör med barn och dessa kan sammanfattas med att barnet är i fokus 

                                                
6 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik, 
s.36-37
7 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik 
s.88-94
8 Estrada, F, Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem utveckling, uppmärksamhet och reaktion, Kriminolo-
giska Institutionen Stockholmsuniversitet, 1999, Akademitryck Edbruk, s.2-3
9 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik, 
s.95-100
10 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik, 
s.71-80
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och med detta menar lagen att polisen ska ta mycket hänsyn till barnets bästa och inte dra ut 
på förhörstiden, ställa mer ingående frågor än som anses vara nödvändigt och att utredning 
sköts av personer med erfarenhet inom ungdomsbrottslighet. Tiden för förhöret får inte vara 
mer än 3+3 timmar. Barn och barnets vårdnadshavare har rätt till att ta del i förhörsutskrift när 
förhöret avslutats. I fall där brottsmisstanke kvarstår efter förhör ska en kopia av protokollet 
omgående skickas till socialnämnden. Vid lättare brott avslutas polisens arbete när ett förhör 
ägt rum och då lämnas ansvaret hos föräldrar och socialtjänsten. 11

Vid grövre brott går polisen vidare i sin utredning genom att kartlägga brottet och hur det gått 
till. Det finns dock restriktioner i LuL för när polisen får inleda en polisutredning. Har barnet 
inte fyllt 12  år får man inte inleda utredning om det inte finns synnerliga skäl till detta, så som 
då brotten är grova (t.ex. misshandel) eller om barnet återkommande begår brott. Denna gräns 
markerar en avvägning mellan intresset av en utredning och hänsyn till barnets bästa. Det är 
också därför unga lagöverträdare under 12 år inte registreras i kriminalregistret. Ett annat ex-
empel då unga lagöverträdare inte rapporteras hos polisen är då en polis ertappar någon under 
pågående brott av enkel beskaffenhet. Det kan handla om att två ungdomar skjutsar varandra 
på en cykel. I en sådan situation bör polisen stoppa ungdomarna, förklara att det är olagligt 
men låta dem gå med en tillsägelse utan att rapportera dem (i dessa fall använder sig polisen 
av Polislagens 9 § och lämnar rapport ”eftergift”).12

Polisen får vidta åtgärder för att skadan inte ska bli större än vad den redan är på grund av 
brottet. Denna regel enligt LuL gäller endast om barnet erkänt sig skyldigt till brottet eller om 
det är uppenbart att barnet begått brottet. Samtycke från målsägande ska inhämtas om möjligt. 
Om polisen tar en ungdom mellan 15 år och 18 år på bar gärning när denne begår brott som 
att de slår sönder fönsterrutor kan polisen kräva att ungdomen ska städa upp efter skadegörel-
sen, detta gäller enbart ungdomar som inte fyllt 15 år. 13

Då en ungdom inte är anhållen eller häktad är den inte skyldig att stanna kvar för förhör läng-
re än sex timmar (3+3 timmar) enligt rättegångsbalken. När en ungdom under 18 år gripits, 
men där åklagaren inte beslutade att anhålla denna, ska polismyndigheten enligt LuL under-
rätta föräldrarna till barnet, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller 
någon annan lämplig vuxen enligt 33 § respektive 34 §. Dock gäller denna regel bara om 
åklagaren anser att barnet är skäligen misstänkt för brottet. Även polismyndigheten får hålla 
kvar den unge under 18 år, men dock inte längre än tre timmar efter åklagarens beslut eller 
polisens förhör. Med dessa regler kan vi konstatera att den som inte är anhållen eller häktad 
aldrig får hållas kvar hos polisen längre än 9 timmar. 14 15

                                                
11 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik 
s.100-106
12 Hobohm, S, Barnens rätt, handbok för vuxna,  1996, Juridik och Samhälle AB s.125 f.f.
13 Nordlöf, K, Unga lagöverträdare i social-,straff- och processrätt, 2005, Studentlitteratur, lund, s.125-129
14 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik, 
s.103-106
15 Nordlöf, K, Unga lagöverträdare i social-,straff- och processrätt, 2005, Studentlitteratur, lund, s.129-130
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2.3 SOCIALSTYRELSEN
Socialstyrelsen har uppkommit från 1600-talets Collegium Medicum för att man skulle samla 
de utspridda ”arbetarfrågorna” som omfattade fattigvården, nykterhetsvården, de vanartade 
barnen m.m. 16

Socialstyrelsens centrala del finns i Stockholm och sex andra regionala enheter i Göteborg, 
Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Där utöver finns fyra avdelningar med 
verksamhetsansvar under generaldirektörens ledning; Hälso- och sjukvårdsavdelning, Social-
tjänstavdelning och Tillsynsavdelning samt Epidemiologiskt Centrum och Verksamhetsöver-
gripande funktioner.

För utveckling och samordning av tillsynen på nationell nivå är det Socialstyrelsen som an-
svarar och länsstyrelsen har det operativa ansvaret. Socialtjänstavdelningens arbetsuppgifter 
är att följa utvecklingen och utvärdera verksamheten inom socialtjänsten på en nationell nivå, 
ansvara för statens normering inom socialtjänst och ha tillsyn över kommunens socialtjänst. 
Socialtjänstavdelningen ser till att socialtjänsten ska vidareutvecklas och ha en god kvalitet 
och rättsäkerhet och tillgodose den enskildes behov av trygghet, integritet och självbestäm-
mande samt fördelar statsbidrag och remisser.

Lagstiftningen, instruktionen, regleringsbrevet och särskilda regeringsuppdrag reglerar Soci-
alstyrelsens uppdrag och bemyndiganden. 

Socialtjänsten ligger under socialstyrelsen som är en nationell expert- och tillsynsmyndighet 
för verksamheter som jobbar på uppdrag av regeringen. Andra verksamheter som hör här till 
är hälsoskydd, smittskydd, hälso- och sjukvård. En viktig faktor är helhetssynen som bidrar 
till vård och omsorg och gör att socialtjänsten lever upp till kraven på hög säkerhet och kvali-
tet. Därför är många ämnesområden kopplade till flera av socialstyrelsens verksamhetsområ-
den. 17

Inom socialstyrelsen ska målet för dess arbete vara evidensbaserat för att socialstyrelsen ska 
stödja utvecklingen. Socialtjänsten ska utarbeta underlag, analysera och informera om sociala 
förhållanden. Informationsspridning och systematisk kunskapsutveckling byggs upp och för-
stärker strukturer. Detta arbete är viktigt inom praktiken som vid forskning och utbildning 
inom socialt arbete.18

De som i första hand tas hand om av socialtjänsten är äldre i behov av omsorg, personer med 
funktionshinder, socialt utsatta barn och ungdomar, kvinnor som utsatts för våld, personer 
som lever på ekonomiskt bistånd och personer med missbruksproblem. På nationell nivå an-
svarar Socialstyrelsen för tillsynen över socialtjänsten och över den kommunala är det Läns-
styrelsen. Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstområdet samt 
följer och utvärderar på nationell nivå situationen för dem som är beroende av socialtjänstens 
insatser. I Socialstyrelsens uppgifter ingår att utarbeta officiell statistik över socialtjänstens 
insatser och att ta fram kunskapsöversikter. 

                                                
16 Bergman, P, Tvång på rätt sätt på särskilda ungdomshem och LVM-hem, 1997, Nerenius & Santerus förlag, 
s.38
17 www.socialstyrelsen.se
18 Sarnecki, J, Skolan och brottligheten, 1988, Carlsson Bokförlag, Stockholm, s.166-167

http://www.socialstyrelsen.se
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2.4 SOCIALTJÄNSTLAG 
Socialtjänstlagen har karaktären av en målinriktad ramlag. Den nya sociallagen är en sam-
mansättning av äldre barnavårdslag, nykterhetsvårdslag, socialhjälpslag och barnomsorgslag. 
Man ska ha i åtanke att det är en ramlag som enbart visar riktlinjerna hur lagen skall hanteras. 
Socialtjänstlagen ska utgå från individens eller en grupps sociala situation gentemot hela den 
sociala miljön. Socialarbetarens mål ska vara att finna en samlad lösning på sociala svårighe-
ter. Vård och behandling enligt socialtjänstlagen ska vara frivillig. 

Socialarbetaren skall i samråd med socialtagaren utarbeta en plan för att hjälpa socialtagaren. 
Man skall även ta hänsyn till den sociala miljö som socialtagaren befinner sig i.                  
Grundtanken är även den att människan ska ta eget ansvar för sin och andras sociala situation. 
Socialtjänstens riktlinje är att socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund främ-
ja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva delta-
gande i samhällslivet.  Under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras socia-
la situation ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes och gruppers 
egna resurser. Verksamheten ska byggas på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet. 19

Enligt socialtjänstlagen räknas man som barn upp till 18 års ålder. Barnens särintressen skall 
tillvaratas framför föräldrars intresse. Socialtjänstlagen skall främja barnens intresse och till-
varata barnens rätt. 20

I första paragrafen står att ”samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund 
skall främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhällslivet”.

2.4.1 Andra kapitlet Socialtjänstlagen

Alla kommuner har ett ansvar att inneha en fungerande socialtjänst. Därmed inte sagt att varje 
kommun behöver ha en socialtjänstinrättning. Kommunen har rätt att utforma/anpassa social-
tjänstlagen till den egna kommunens behov. Anser exempelvis kommunen att man kan dela 
på ett visst område med en annan kommun kan man inleda ett samarbete med varandra. Detta 
kan även göras med ett landsting om man anser att man klarar av att uppfylla socialtagarnas 
behov. 

Vistelsekommunen är den instans som rent ekonomiskt ansvarar för socialtagaren. Därmed är 
den också ytterst ansvarig för den vård som socialtagaren erhåller. Om den som ska få ett bi-
drag vill flytta till en annan kommun och har stort omvårdnadsbehov får dess omvårdnads 
insatser omprövas inom den nya kommunen som om det vore den egna vistelsekommunen.21

Varje kommun ansvarar för att dess invånare garanteras den hjälp och omvårdnad individerna 
behöver och som skall tillhandahållas av kommunen. Kommunerna behöver besitta kunskap 
om hela socialtjänstlagen, även om vissa delar inte behöver tillämpas inom den egna kommu-
nen. Kommunernas yttersta ansvar är att svara för att de som vistas i kommunen får det stöd 
och den hjälp de behöver. Även om man delar på vissa tjänster är det vistelsekommunen som 

                                                
19 Fahlberg, G, Magnusson, N, Socialtjänstlagarna bakgrund och tillämpning, 2002, Liber AB, s.29-33
20 Fahlberg, G, Magnusson, N, Socialtjänstlagarna bakgrund och tillämpning,  2002,Liber AB, s.32
21 Bergstrand, B-O, Den nya socialtjänstlagen uppdaterad utgåva,  2006, Kommunlitteratur, s.11-13
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har hela ansvaret för att vårdnadstagaren får den bästa omvårdnad som kan ges.22 Det är vis-
telsekommunen som skall utarbeta ett program för vårdstagaren. 23

2.5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA 
I vissa situationer kan barn behöva skydd från sina egna föräldrar eller syskon med anledning 
av att det förekommer missbruk, kriminalitet eller svåra konflikter inom familjen. Vid sådana 
förhållanden, då myndigheter anser att barnet svävar i fara eller om det anses att barnet lever i 
en dålig miljö kan socialnämnden hos länsrätten begära att barnet ska omhändertas enligt la-
gen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I situationer där frivilliga insatser 
inte är tillräckliga kompletterar socialtjänstlagen detta. LVU innebär att ett barn omhändertas 
med tvång, vilket menas att varken föräldrar eller barn behöver ge sitt samtycke.24

Dock framhålls det i LVU 1 kapitlet att; ”vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för 
den unge vara avgörande. Den unges inställning ska så långt som möjligt kartläggas. Hänsyn 
ska tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes mognad och ålder”. Denna 
paragraf är kopplad till barnkonventionens principer om barnets bästa och barnets rätt att yttra 
sig. Enligt regeringens proposition 2002/03:53 innebär skrivningen i LVU ”Stärkt skydd för 
barn i utsatta situationer, m.m.”. Då det förekommit en tvist mellan barnets behov och andra 
intressen som föräldrarna, bör barnets bästa alltid ges företräde.25

I LVU 2 §, stadgas att ett barn skall ges vård om det anses förekomma risk som kan skada den 
unges hälsa eller utveckling. Till skada räknas misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. En mer detaljerad lista över exempel på 
sådana situationer finns i regeringens proposition 2002/03:53. 26

Omhändertagande av barn enligt LVU får göras till och med den dagen barnet fyller 18 år. 
Detta gäller om det finns brister i hemmet. I fall där barnet tas omhand för att detta själv inte 
ska skada andra, till exempel då den unge har drogmissbruk, är åldersgränsen för omhänder-
tagandet ända upp till 20 år enligt 3 §. Vare sig det gäller miljöfall, vilket menas att det finns 
påtagliga brister i hemmet som kan skada den unge, eller beteendefall, som betyder att den 
unge är en fara för sig själv och andra, får socialtjänsten besluta om den unge, vilket förutsät-
ter att den unge är under 20 år, ska omhändertas omedelbart om det föreligger akut behov av 
vård eller ej.27

Myndigheter som socialnämnden, länsrätten eller annan juridisk instans, vilka fattar beslut 
med kraft av LVU, kan överklagas till annan juridisk instans av föräldrar och barn under för-
utsättning att barnet fyllt 15 år. Det är även socialnämndens skyldighet att ge upplysning om 
hur en överklagan går till.

Lagöverträdare över 15 år överlämnas för vård inom socialtjänsten som därefter agerar enligt 
50 § Socialtjänstlagen, ”socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som ge-

                                                
22 Socialtjänstlagen en vägledning, Kommentus Förlag, 2005, s.75
23 Bergstrand, B-O, Den nya socialtjänstlagen uppdaterad utgåva,  2006, Kommun litteratur, s.10-12
24 Bergman, P, Tvång på rätt sätt på särskilda ungdomshem och LVM-hem, 1997, Nerenius & Santerus förlag, 
s.36
25 Fahlberg, G, Socialtjänstlagarna, 2006,Liber, s.95-97
26 proposition 2002/03:53
27 Thunved, A, Clevesköld, L, Thunved, B, Samhället och de unga lagöverträdarna, 2003, Nordstedts Juridik, 
s.26-31
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nom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda nå-
gon åtgärd av nämnden”. Socialtjänstens befogenheter regleras bl.a. i socialtjänstlagen och 
LVU. Hela verksamheten ska vara individanpassad. Socialtjänstens insatser skiljer sig bero-
ende på vilket brott barnet har begått, vilken sorts social situation barnet har och omständighe-
terna i övrigt. Socialtjänstens verksamhet kan indelas i tre nivåer, öppenvård, mellanvård och 
familjevård.

Med öppenvård menas att barnet, dess föräldrar och socialsekreterare har samtalskontakt en 
eller ett par gånger i veckan. Mellanvård är det samma som öppenvård, men med en mer spe-
cialinriktad insats. Dessa insatser är beroende på fallet. Exempel på mellanvård är då barnet 
får en kontaktperson som på olika sätt försöker ge barnet stöd och hjälp. Kontaktpersonen 
som med största sannolikhet är anställd av socialtjänsten har kontakt med barnet en eller ett 
par gånger i veckan. Familjvård är då barnet blir placerad i ett familjehem, med andra ord en 
fosterfamilj under en period. Detta är kanske frivilligt enligt socialtjänstlagen, eller med tvång 
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Grundsynen i det svenska rättsväsendet är att ju äldre barnet är desto mer ansvar får de ta för
sina egna handlingar. Socialtjänstens roll när det gäller unga lagöverträdare under 20 år är 
ungefär som för unga lagöverträdare under 15 år, men eftersom barnet nu är straffmyndig 
skall skuldfrågan utredas av polis och åklagare.28

2.6 PRESENTATION AV SEKRETESSLAGEN 
Enlig offentlighetsprincipen skall alla allmänna handlingar som berör kommunal och statlig 
myndigheter vara tillgängliga för allmänheten. Definitionen av allmänna handlingar finns att 
ta del av i Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap 3 §. Med allmän handling menas all skrift, 
bild samt all upptagning som kan ske med hjälp av tekniskt medel. Med andra ord kan man 
säga att allting som är nedskrivet eller på annat sätt kan transporteras vidare till tredje part är 
en allmän handling. Rekvisitet för att en handling skall vara allmän skall den vara inkommen 
till eller upprättad hos myndigheten.

När det gäller privat personer, företag som ej är statliga och dessa utför en handling kallas de 
för enskild handling. Dessa handlingar benämns/hanteras på samma sätt som det gör för myn-
digheter. Med enskild handling förstås fysisk person, avliden person och även juridisk person. 
29

Allmän handling kan uppdelas i offentlig- och sekretessbelagd handling. Att kunna ta del av 
en offentlig handling är varje medborgares rättighet enligt TF 1 kap 1 §. Offentlig handling är 
en sekretessbrytande bestämmelse. Det innebär att alla har rätt till den information som står på 
dokumentet. Däremot finns det skaderekvisit som skall uppfyllas. Vid absolut rekvisit ser man 
om det finns en tillämpning inom sekretesslagen enlig 2-13 kap, vilket betyder att man gör en 
skade- och men prövning. Absolut rekvisit föreligger när en sekretessbestämmelse saknar 
skaderekvisit30 31. 

”Det förekommer två typer av skaderekvisit, ett rakt som innebär presumtion för offentlighet 
och ett omvänt som innebär presumtion för sekretess. Presumtion kommer från latin (praesu-

                                                
28 Fahlberg, G, Socialtjänstlagarna, 2006, Liber, s.102
29 Carl Norström-Tor Sverne, Sekretess i socialtjänsten, 1995, Förlagshuset Gothia,. s. 275
30 Rune Törnblom, Offentlighet och sekretess,1993, Publica, s 23
31, Håkan Strömberg, Handlingsoffentlighet och sekretess, 2003, Studentlitteratur, s. 8
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mere) och betyder: ett antagande av ett visst förhållande.32 Det raka rekvisitet är i princip 
konstruerat enligt följande: sekretess gäller" 33 om man på något sätt kommer att skada eller 
någon lider men av det man ”publicerar”. Om man inte skadar eller utför en annan negativ 
handling kallas det omvänt rekvisit. Uppgifter som alltid är harmlösa, med andra ord inte 
medför men eller skada för en person eller annan, kan lämnas ut vid ett omvänt skaderekvisit. 
34

Exempelvis kan man säga om man talar om hur många som jobbar på en myndighet är det 
omvänt presumtion. Skulle man däremot visa ritningarna för nästkommande nylansering är 
denna handling rakt skaderekvisit. 

Ordet sekretess kommer av latinets secretus, som betyder avskild eller hemlig. Sekretessla-
gens rubrik avser att ange att lagen främst handlar om hemlighållande av viss information. I 
SekrL 1 kap 1 §; lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet 
och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 35

En grundläggande tanke bakom lagstiftningen har varit att åstadkomma en gemensam re-
glering av handlingssekretessen och tystnadsplikten. I åtskilliga av de speciella sekretessbe-
stämmelserna föreskrivs därför att sekretess gäller för vissa uppgifter (i ärenden av visst slag 
eller inom viss verksamhet), och av stadgandet i SekrL 1 kap. 1 § 2st framgår att med sekre-
tess förstås ”förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän hand-
ling lämnas ut eller det sker på annat sätt”. 36

Offentlighetsprincipen innebär att handlingar och uppgifter – inklusive bandupptagningar och 
datalagrad information – som finns hos en myndighet är tillgängliga för alla och envar. Of-
fentlighet är huvudregeln, sekretess undantaget. 37

Det är tillåtet att hålla en handling hemlig, men sällan att hemlighålla handlingens existens. 
En handling som omfattas av offentlighetsprincipen kallas allmän handling. Föreligger sekre-
tess är den allmän, men inte offentlig. Brott mot sekretess kan ske både genom att en handling 
som innehåller hemliga uppgifter lämnas ut och genom att information röjs muntligen. Det är 
lagen som avgör om en uppgift är sekretessbelagd eller inte. Myndighet måste pröva om en 
handling har någon sekretessregel som förhindrar utlämnande. Lagen säger att viss informa-
tion kan hållas hemlig – under vissa förutsättningar. Grundprincipen är att sekretess ska vara 
till för att skydda människor eller samhällsintressen. Enligt de allra flesta sekretessregler 
krävs därför att det skall finnas en risk för skada för att sekretessen skall gälla. Skada enligt 
sekretesslagen betyder ekonomisk skada, inklusive skada på egendom. När lagen istället anger 
men syftar detta på personligt obehag och integritetskränkning. Vad som är skada och men
skall bedömas från den enskildes synpunkt. 38

Ett riktmärke har alltså varit att en uppgift inte får omfattas av sekretess, om man inte kan 
förutse någon skada som resultat av att den lämnas ut. Det är därför som man valt att i de fles-

                                                
32 Bonniers lexikon, 1997, bonniers lexikon  AB, s. 208
33 Anna-Lena Dahlqvist, Sekretess inom rättsväsendet, 2003, Norstedts Juridik, s. 28
34 Dahlqvist, A-L, Sekretess inom rättsväsendet, 2003, Norstedts Juridik, s. 29
35 Strömberg, H, Handlingsoffentlighet och sekretess, 1999, Studentlitteratur Lund, s. 29
36 Bohlin, U, Offentlighetsprincipen, Norstedts Juridik Stockholm 2001. s.173
37 Norstedts Juridiska handbok s. 1018
38 Ibid. s. 1019
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ta sekretessbestämmelserna begränsar sekretessens räckvidd med hjälp av en typ av villkor 
som man brukar kalla skaderekvisit. 39

Det raka skaderekvisitet innebär att sekretess föreligger endast om det kan antas att uppgif-
tens röjande medför men för den uppgiften rör eller skada för det intresse som anses böra 
skyddas. Huvudregeln blir alltså i dessa fall att uppgiften är offentlig men att den ska hemlig-
hållas, om det finns skäl att anta att dess röjande inkräktar på det skyddsvärda intresset. 40

Sekretess gäller om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs. 41 För sekre-
tess krävs att man finner att en viss skaderisk föreligger. 42

Vid det omvända skaderekvisitet däremot gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan skada. 43

Det råder sekretess som huvudregel om uppgiften får röjas endast om det står klart att uppgif-
ten kan lämnas ut utan att det medför men eller skada för intressen som anses bör skyddas. 
Enbart en viss grad av sannolikhet kan utgå från att det är ofarligt att lämna ut en viss uppgift, 
då viker sekretessen.44

Sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men. 45

I fall där skaderekvisit saknas råder sekretess, oavsett vilka följder ett röjande kan få. Sekre-
tessen är i dessa fall mycket sträng och kallas ”absolut”. Om uppgiftsskyldighet följer av lag 
eller förordning (14 kap 1 § SekrL) viker sekretessen. 46

Hemligt, utom när sekretessbrytande regler gäller. 47 Sekretess är med andra ord aldrig auto-
matisk; det skall alltid göras en avvägning. 48 Sekretesslagen riktar sig först och främst till 
myndigheter och de personer som är knutna till myndigheter.49 Det finns även sekretess be-
stämmelser för andra verksamheter som banker, präster, advokater m.m.

I SekrL 1 kap 6 § anges också vilken personkrets som är bunden av sekretessreglerna. Förbud 
att röja sekretessbelagda uppgifter gäller enligt bestämmelsen för personer som på grund av 
anställning, uppdrag hos myndighet, tjänsteplikt eller på någon annan liknande grund för de 
allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kän-
nedom om uppgiften.50

                                                
39 Holstad, S, Norell, G, Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen, Liberförlag, 1981, Stockholm, Publica 
Helsingborg, s. 25.
40 Norström, C, Sekretess i skola och förskola, 1999, Gothia Stockholm, Växjö, s.26.
41 Lillieroth, L, Sekretess.  Handbok om sekretesslagstiftningen,  1997, AB Otto Bruun Göteborg, s. 22
42 Holstad, S, Norell, G, Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen,  1981, Liberförlag Stockholm, Publica 
Helsingborg, s. 25

43 Holstad, S, Norell, G, Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen,  1981, Liberförlag Stockholm, Publica 
Helsingborg s. 25.
44 Norström, C, Sekretess i skola och förskola,  1999, Gothia Stockholm Växjö, s.26
45 Lillieroth, L, Sekretess.  Handbok om sekretesslagstiftningen, 1997, AB Otto Bruun Göteborg, s. 22
46 Norström, C, Sekretess i skola och förskola, 1999, Gothia Stockholm Växjö, s.26
47 Lillieroth, L, Sekretess.  Handbok om sekretesslagstiftningen, 1997, AB Otto Bruun Göteborg, s. 22
48 Ibis S.1020.

50 Holstad, S, Norell, G, Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen,  1981, Liberförlag Stockholm, Publica 
Helsingborg, s. 16
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Sekretessen gäller i princip också inom en myndighet. Det är dock oundvikligt att uppgifter 
måste kunna cirkulera ganska fritt mellan personer som samarbetar. Sekretess gäller alltid för 
viss tid. Normalt är den tiden mycket lång. Den som en gång varit skyldig att iaktta sekretess 
har kvar sin tystnadsplikt under sekretesstiden. Den som bryter mot sin tystnadsplikt kan åta-
las och straffas för detta. Straffbestämmelsen om brott mot tystnadsplikt finns i brottsbalken 
20 kap 3 §. Inte bara den som med uppsåt begår brottet kan straffas. Också den som av oakt-
samhet röjer sekretessbelagda uppgifter begår brott. Bara den som själv enligt lag omfattas av 
sekretess kan begå brott mot tystnadsplikt. 51

Det finns viktiga principiella undantag från sekretess. En generell regel i sekretesslagen säger 
att en myndighet får lämna ut sekretessbelagd information om det är nödvändigt för att myn-
digheten skall kunna fullgöra sin verksamhet (SekrL 1:5). Undantaget skall användas restrik-
tivt och bara då det är nödvändigt för myndighetens egen verksamhet att lätta på sekretessen. 
Sekretessen utgör således inte hinder för tjänstemän inom samma myndighet, eller samma 
självständiga myndighetsgren inom myndigheten, att fritt diskutera uppkomna frågor så länge 
dessa har anknytning till deras åligganden. Man får däremot inte röja hemliga uppgifter för en 
kollega, om det inte behövs för tjänsten. Samråd med andra befattningshavare i ett pågående 
ärende eller i en behandlingsfråga är alltså tillåtet men däremot ej allmänt skvaller exempelvis 
vid kafferasten. 52Det krävs inte att lagen uttryckligen anger att sekretessen får brytas. Det är 
tillräckligt att lagen ger den begränsande myndigheten rätt till information om det saken gäll-
er.  

Sekretess gäller – med ett undantag – aldrig gentemot den som skall skyddas av sekretessen. 
Man har alltså rätt att få ta del av sådant som rör en själv, s.k. egeninsyn. Den till vars skydd 
sekretessen gäller kan vidare samtycka till att sekretessen hävs. Han eller hon kan alltid med-
ge att andra får insyn i de egna angelägenheterna. Partsinsyn gäller inte om det av hänsyn till 
allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en uppgift hålls hemlig också för den som 
är part (SekrL 14:5). 53

En uppgift om personliga förhållanden få lämnas ut om det står klart att det kan ske utan att 
den enskilda eller någon honom närstående lider men. 54

Skada avser sålunda uteslutande ekonomisk förlust som vållas av att man röjer en uppgift 
angående ekonomiska förhållanden. Men betyder i regel en olägenhet som inte är av ekono-
misk natur, en integritetskränkning, men kan också betyda en ekonomisk förlust. I båda fallen 
av ”men” skall olägenheten ha vållats av att en uppgift om ett personligt förhållande har röjts. 
55 I JO 82:277 utvecklas innebörden av begreppet men: ”Med men avses i första hand sådana 
skador som att bli utsatt för andras missaktning, om ens personliga förhållanden blir kända för 
andra." Utgångspunkten för om men föreligger skall alltså vara patientens egen upplevelse.
Även om en tjänsteman skulle anse det vara till nytta för en enskild att uppgifter om dennes 

                                                
51 Norstedts Juridiska handbok s.1021
52 Norström, C, Sekretess i skola och förskola, 1999, Gothia Stockholm Växjö, s.25
53Norstedts Juridiska handbok S.1021.
54 Holstad, S, Norell, G, Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen,  1981, Liberförlag Stockholm, Publica 
Helsingborg s. 23
55 Holstad, S, Norell, G, Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen,  1981, Liberförlag Stockholm, Publica 
Helsingborg, s. 28    
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besvärliga situation lämnas till annan, så att denne kan hjälpa honom, är det således inte säkert 
att det är förenligt med sekretessreglerna. 56

2.6.1 Sekretess vid hantering av barn
Sekretesslagstiftningen ska utgå från att familjen och barnet ska få skyddat privatliv. Den 
skall respektera den enskilde. Lagen ska även ge utrymme för att kunna ge den hjälp att stödja 
barnet som det behöver inom barnomsorgen, skolan, skolhälsovården och fritidsverksamhe-
ten. Ansvaret ligger hos föräldrarna.  I och med detta har föräldrarna inte heller rätt att göra 
helt som dem vill, utan måste även respektera deras barn. Detta är grundprincipen för föräld-
rabalken. Misstänker föräldrarna att barnet begår brott är det både föräldrarnas rättighet och 
skyldighet att få så mycket information som möjligt. Föräldrar ska ta del av allt som händer 
barnet speciellt inom skolan, skolbarnomsorgen och socialtjänsten.
Vissa undantag finns när föräldrarna inte kan ta del av sekretessen från myndigheter och det 
är om ”den underårige lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren” (14 
kap 4 § SekrL).57

Socialtjänsten omfattas av sträng sekretess. Verksamhetens uppgift är att verka för att barn 
och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Enligt sekretesslagen 7 kap 4 § 
står det att ”sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållan-
de, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom när-
stående lider men”. Med detta menas att det råder tystnadsplikt omkring alla uppgifter om 
föräldrars och barns personliga förhållanden. Det är endast vid samtycke av den gällande par-
ten som socialtjänsten vid behov kan lämna uppgifterna vidare till annan myndighet eller an-
nan person. Samtycke huruvida ett barns uppgifter ska lämnas vidare till annan myndighet, får 
avgöras av barnet själv, men även av barnets vårdnadshavare d.v.s. föräldrarna.

Det är endast få tillfällen då föräldrarna inte har rätt till att lämna över barnets uppgifter. Des-
sa undantag gäller dels om barnet har rätt till sekretess gentemot sin vårdnadshavare enligt 14 
kap 4 § Sekretesslagen, dels när barnet är lite äldre och mogen nog för att vara med och be-
stämma huruvida uppgifterna får lämnas ut. I yngre tonåren bör rätten till medbestämmande 
gälla, men i övre tonåren bör barnet själv avgöra. Däremot får barn inte avgöra om föräldrars 
uppgifter ska lämnas vidare till annan myndighet.

Socialtjänstens uppgift är att ge barnet stöd och skydd så att de inte far illa i hemmet eller 
genom sitt beteende riskerar sin hälsa. Med stöd av sekretesslagen kan socialtjänsten föra vi-
dare föräldrars uppgifter för att skydda eller hjälpa barnet. Av sekretesslagens 14 kap 2 § 
framgår att sekretess aldrig kan hindra att uppgifter som angår vissa brott t.ex. sexualbrotten, 
mot någon som inte har fyllt 18 år lämnats vidare till åklagare eller polismyndighet.58

                                                
56 Lillieroth, L, Sekretess.  Handbok om sekretesslagstiftningen, 1997, AB Otto Bruun Göteborg  s. 24
57 Clevesköld, L, Thunved, A. Sekretess, handbok för socialtjänsten 2004 Norstedts juridik s. 18 f.f.
58 Hoblom, S. Barnets rätt, handbok för vuxna 2003 Liber AB s. 107 f.f.
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2.7 SAMMANFATTNING AV TEORIAVSNITTET
Huruvida ungdomars kriminalitet har ökat eller ej, går inte att bevisa. Statistiken säger en sak 
medan polisens tolkning är en annan. När en ungdom begår ett brott är polisen den första in-
stansen som ungdomen kommer i kontakt med. Socialtjänsten får ta över ärendet när det gäll-
er barn som är under arton år. 

En av polisens huvudarbetsuppgifter är att jobba brottsförebyggande. När det gäller att före-
bygga brott skall man börja förebygga brott hos ungdomar. Inom denna kategori läggs det ner 
stora resurser. Vid arbetet med barn bör man iaktta stor försiktighet dels lagmässigt, men även 
socialt. Polisens arbete är att få våra gator säkra och trygga medan socialtjänstens uppgifter är 
att återanpassa och hjälpa personerna som har hamnat på kant med samhället.

Polisväsendet i Sverige har ungefär 23 000 anställda. Dessa är indelade i 21 distrikt och polis-
väsendet lyder under justitiedepartementet. Verksamheten har delats in i flera olika enheter; 
Rikspolisstyrelsen, säkerhetspolisen, rikskriminalpolisen, polishögskolan och statens krimi-
naltekniska laboratorium. Rikspolisstyrelsens arbetsuppgifter består av tillsyn över polisen, 
samordning, rationalisering och planläggning. 

Säkerhetspolisens ansvar ligger i kontraspionage, terrorismbekämpning, författningsskydd 
och samsäkerhetsskydd. Rikskriminalpolisens främsta verksamhetsområde är grov organise-
rad brottslighet. Polisens kompetens utvecklings centrum är polis högskolan. Den sista instan-
sen är statens kriminaltekniska laboratorium där utförs laboratorie tester på/från brottsplatser.

LuL (unga lagöverträdare)
När unga (under 21 år) har begått brott träder LuL i kraft. Polisen samarbetar då med de so-
ciala myndigheterna. I 31 § LuL innehas alla förutsättningar för kommande utredning. Är 
barnet under 12 år får man inte inleda utredning om inte synnerliga skäl finns. Om en polis 
ertappar unga, som begår bagatellartade brott, skall denne förklara brottets art med en tillsä-
gelse. Barn under 18 år får inte hållas kvar i häktet eller hos polisen längre än 9 timmar, utan 
måste lämnas över till vårdnadshavare eller socialtjänsten. 

Socialstyrelsen
På medeltiden var det kyrkan som svarade för hjälpen till fattiga och sjuka. På tidigt 1900-tal 
bildades kungliga socialstyrelsen som fick ta hand om fattigvården, nykterhetsvården, de van-
artade barnen, m.m. 

Socialstyrelsen är uppbyggd av 6 regionala enheter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, 
Örebro och Linköping. Socialtstyrelsen har utvecklings- och samordningsansvar på nationell 
nivå medan det operativa ansvaret ligger hos länsstyrelsen. Under socialstyrelsen verkar soci-
altjänsten. Socialtjänsten är en nationell expert och tillsynsmyndighet som har helhetssynen 
över vård och omsorgen i landet. Arbetsuppgifterna som socialtjänsten utför är omhänderta-
gande av äldre, personer med funktionshinder, socialt utsatta barn och ungdomar, personer 
som lever på ekonomiskt bistånd, personer med missbruksproblem och kvinnor som utsatts 
för våld. 

Socialtjänstens främsta uppgift är att främja människor ekonomiska och sociala trygghet samt 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Varje kommun skall svara för 
socialtjänsten. 
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LVU (lag med särskild bestämmelse om vård av unga)
Barn är lätta offer och kan ibland behöva skyddas för sina egna föräldrar eller syskon, exem-
pelvis vid missbruk, kriminalitet eller svåra konflikter inom familjen. När barnet svävar i fara 
eller uppehåller sig i dålig- skadlig miljö kan socialnämnden begära att barnet skall omhän-
dertas. Utifall detta ej sker frivilligt kan omhändertagandet ske med tvång med stöd utav 
LVU. Vid tillämpning av LVU skall alltid barnets bästa sättas i fokus. LVU kan tillämpas om 
barnet ligger i riskzonen för brott. Lagen kan även tillämpas om barnet har dåliga uppväxtför-
hållanden eller lever i missbruk. 

Socialtjänsten kan delas in i tre nivåer, öppenvård, mellanvård och familjevård. Öppenvård
betyder att barnet, föräldrarna och en socialtjänsteman har kontakt en eller ett par gånger i 
veckan. Mellanvård kan beskrivas som en öppenvård, men med specialinriktad insats. Famil-
jevård är när barnet placeras i fosterfamilj. Denna åtgärd kan vara frivillig eller LVU styrd. 

Grundstommen i svenskt rättsväsen är att ju mer moget barnet är desto större ansvar får barnet 
för att samverka i rehabiliteringen. Socialtjänstens uppgifter är lika oavsett om barnet är 
straffmyndigt eller ej. 

Sekretesslagen
Enligt offentlighetsprincipen skall alla allmänna handlingar som är inkomna till- eller upprät-
tade hos myndigheten skall vara tillgängliga för allmänheten. När det gäller handlingar som 
berör privatpersoner eller företag kallas dessa enskild handling, men hanteras på samma sätt 
som allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan inneha två olika klacificieringar, offent-
lig- och sekretessbelagd handling.  Allmän handling betyder att alla som vill har tillgång till 
handlingen medan sekretessbelagd handling har bara de som är förtrogna med ärendet tillgång 
till.  Rakt rekvisit betyder att en handling är sekretessbelagd, uppgiften eller uppgifterna är 
konfidentiella. Omvänt rekvisit innebär en presumtion för att handlingarna är offentlig.

Sekretess kommer från latinets secretus som betyder avskilt eller hemlig. Sekretesslagstift-
ningen har på detta sätt reglerat handlingssekretessen och tystnadsplikten på en och samma 
paragraf. På detta sätt har man stoppat att sekretessbelagd information sprids muntligt eller 
genom allmän handling. 

Man kan ej hemlighålla handlingens existens, däremot hålla innehållet hemligt. Att sprida 
information som är sekretessbelagt är straffbart. Uppgifter som är sekretessbelagda är uppgif-
ter som kan skada myndighet, företag, privat person eller samhällsintresse. Skadan skall vara 
av den art att det ska vara ekonomisk skada, skada på egendom, personliga men, m.m. 

Grundprincipen för handlingar är att det skall vara offentliga handlingar så långt det är möj-
ligt. När en handling sekretessbeläggs vill man lägga begränsningar eller en viss räckvidd på 
sekretessen. Denna begränsning kallas skaderekvisit. Om en uppgift kan medföra stor skada 
om den offentliggörs kan denna dokumentation/uppgifter beläggas med absolut sekretess, då 
får dessa uppgifter ej röjas. Sekretess sker aldrig per automatik utan tas med största avväg-
ning. Sekretesslagen riktar sig främst till myndigheter och myndighets personal, men det finns 
sekretessbestämmelser inom många verksamheter. Exempel på dessa är; banker, präster, ad-
vokater, m.m. 

Det finns undantag för sekretessen. Detta gäller exempelvis när vissa känsliga uppgifter måste 
överlämnas inom den egna myndigheten eller till en annan myndighet för att en viss tjänst 
skall kunna genomföras. Sekretess gäller aldrig gentemot den som skall skyddas mot sekretes-
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sen. Man kan ta del utav sekretessbelagda uppgifter som berör en själv (egeninsyn) och om 
man vill kan man häva denna sekretess. Vid en sådan begäran tar man hänsyn till om det finns 
någon annan i dess närhet som inte lider men då kan man häva sekretessen. 

Sekretess vid hantering med barn
Föräldrar har rätt till att få sekretessbelagda uppgifter om sina barn. Med undantag om föräl-
dern själv är ett hot mot barnet. 

Socialtjänsten har mycket sträng sekretess. Socialtjänstens uppgift är att se till barn och ung-
domar växer upp under goda förhållanden. Sekretessbestämmelserna som råder är stränga, 
med anledning av att det rör förhållandena mellan vårdnadshavare och barn. Socialtjänsten får 
endast röja sådana uppgifter som är utav absolut nödvändigaste vikt till andra myndigheter om 
barnet utsätts för brott. 
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3 DISKUSSION

Inledningsvis bör det vara befogat att påbörja denna diskussion med att konstatera att social-
tjänstlagen är tämligen svår forcerad och personer som frekvent befattar sig med den gör klokt 
i att hålla sig á jour med aktuella ändringar, då lagen är föränderlig till sin natur. Man bör 
även beakta att socialtjänstlagen är en ramlag vilket medför att olika tolkningar kan tillämpas 
inom samma ”lag”. Alla inom socialtjänsten har samma mål, men tillvägagångssättet för att 
nå målen kan vara olika nyanserade. Den snårskog utav lagar som socialtjänsten brottas med i 
sin verksamhet leder ibland till svåra beslut och andra lagar måste iakttas. Sekretesslagen kan 
uppfattas som relativt sträng, men informationsflödet mellan/inom myndigheterna måste fun-
gera på ett tillfredställande sätt för alla inblandade parter. Polislagen är väldigt strikt och rak. 
Detta leder till att det är enklare att följa lagens bokstav. Lagen måste vara generell för att 
kunna innesluta alla fall. 

Idag har ordningsmakten prioriterat ordning och säkerhet, våldbrottslighet, tillgrepps- och 
skadegörelsebrottslighet, polismyndighets ärenden och trafikbrottslighet. Dagens prioritering 
verkar vara en generalisering av polisarbetet, ty här finns inga punktmarkeringar som man kan 
lägga större resurser på. Man har inte heller framhävt något särskilt intresseområde framför 
något annat. Enligt första paragrafen polislagen åsyftar denna att polisen jobbar brottsföre-
byggande för att öka ordning och säkerhet i det svenska samhället. Det kan uppfattas som om 
polisen har prioriterat ner första paragrafen framför allt när det gäller barn- och ungdoms-
brottslighet. Polisens huvudsyfte verkar hellre ligga i att lösa brott. Den stora ambitionen, att 
lösa brott, ger polisen mindre tid att fortlöpande samarbeta med andra myndigheter och på 
detta sätt kunna serva dessa myndigheternas behov. 

Polislagens 12 § ger polisen rätt att omhänderta barn. Om barnet inte mår bra eller polisen ser 
att barnens hälsa eller utveckling kan ta skada skall polisen ingripa. Polisen kan även ingripa 
om barnet befinner sig i en olämplig miljö, där kriminalitet kan påverka barnet. Idag har poli-
sen två valmöjligheter antingen att lämna över barnet till vårdnadshavare eller att lämna över 
barnet till sociala myndigheter. Denna valmöjlighet att kunna lämna över barnet till vårdnads-
havare, verkar inte vara något som är till för barnets bästa. Socialtjänsten bör ha en större 
kompetens och kontaktnät för att kunna hjälpa barnet att hamna i rätt spår. En anmärkning är 
att för barn som inte fyllt 12 år, men som har begått ett brott krävs det synnerliga skäl för att 
få göra en utredning. Barnet borde få en utförlig förklaring om vad brottet innebär och vilka 
konsekvenserna blir. Samma sak gäller skadegörelse, där polisen kan kräva att ungdomen 
exempelvis skall städa upp efter skadegörelsen. Här borde det inte vara frågan om ifall ung-
domen skall städa upp eller ej, utan ungdomen bör krävas på att ersätta/städa upp efter skade-
görelsen. 

LVU 
LVU 1-3 § § motsäger sig själva. Ett barn som är under 20 år och är självdestruktivt kan om-
händertas omedelbart om akut vård föreligger, men enligt paragraf 1 och 2 skall barnet om 
möjligt tillfrågas om dennes inställning och vilja. Hela verksamheten skall vara individanpas-
sad. Socialtjänstens insatser skiljer sig beroende på brott, social situation, omständigheterna 
m.m. Detta så kallade individanpassade omhändertagande verkar vara väldigt abstrakt. Det 
regelverk som verkar styra omhändertagandet och hjälpinsatserna verkar vara individanpassat 
(tjänstemanna anpassat). 
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Sekretesslagen
Socialtjänsten omfattas av sträng sekretess som innebär att inga uppgifter skall lämnas till 
polisen, medan omvänt informations flöde råder, förutom under förhöret. Det som borde un-
derlätta bägge parters arbete vore dubbelsidig information. Den sekretess som socialtjänsten 
har belagts med kan i vissa fall försvåra polisens arbete. Det hade underlättat polisens arbete 
om socialtjänstens sekretess hade luckrats gentemot polisväsendet. De indicier och farhågor 
som polisen kan ha, om vissa ungdomars brottslighet, kan varken bekräftas eller förnekas av 
socialtjänsten. Vid uppenbara brott, som ungdomar har begått, får polisen ej utreda brotten 
eftersom socialtjänsten går in och tar över ärendet. Slutsatserna blir att socialmyndigheterna 
gör en åtgärdsplan utan att själva brottet har klarlagts. Ibland verkar det som om sekretessla-
gen skyddar momentant, men i det långa loppet kommer menen att vara betydligt större än de 
men eller obehag barnen och ungdomarna kan få momentant. 

Vårdnadshavarna har rätt till alla sekretessbelagda uppgifter om barnen, men när det avser att 
vårdnadshavarna kan orsaka skada eller men för barnen, lämnas icke dessa sekretessbelagda 
uppgifter ut till vårdnadshavarna. Socialtjänstens uppgift är att ge barnen stöd och skydd så att 
de inte far illa i hemmet. Sekretesslagen är inget hinder ifall vissa brott försiggår inom hem-
mets väggar, utan dessa uppgifter överlämnas till åklagare eller polismyndighet. Barn som 
lämnar ”sekretessbelagda” uppgifter om sina föräldrar får överlämnas av socialtjänsten till 
andra myndigheter för vidare utredning. Det är väldigt viktigt att denna skrivning finns inlagd 
i 14 kap 4 § sekretesslagen, för då finns det möjlighet att komma åt grundorsaken till ett visst 
beteende. 

Det finns en sak som kan häva sekretessen och det är om man får samtycke av ungdomen eller 
vårdnadshavaren. Då kan socialtjänsten lämna uppgifterna vidare till annan myndighet eller 
person. Detta kan i vissa fall vara berättigat och rent av nödvändigt, men detta bör övervägas 
noga och grundligt, för att inte fel uppgifter överlämnas. 

Eftersom myndigheterna rent fysiskt är åtskilda och ekonomiska resurser gör det omöjligt, 
eller rent utav väldigt svårt för myndigheterna att ha ett gediget samarbete, blir kontentan den 
att det tar en viss tid för de olika myndighetspersonerna att få en tillit och att skapa fungeran-
de rutiner för samarbete. Ett gediget och nära samarbete mellan de olika myndigheterna bor-
de, enligt min mening, underlätta samarbetet och spara resurser. Det nära samarbetet skulle 
komma att resultera i snabbare och effektivare beslutstider och kvalitén på arbetet komma att 
öka väsentligt. Något som inte nog kan betonas är att insynen i varandras arbete ökar förståel-
sen och kunskapen om den andres arbetssituation och arbetsbörda. 

En framtida tanke för polisväsendets kompetensutvecklingscentrum borde kanske vara att 
man inrättar poliser med specialkompetens inriktad mot ungdomsbrottslighet. Kanske även 
lagstiftningen borde gå i den inriktningen att ungdomar borde få en samhällstjänst och på det-
ta sätt få insikt i det brott de har begått. Detta för att få ungdomen att förstå att varje handling 
får en konsekvens. 
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3.1 EGNA REFLEKTIONER
Om vi ska tro polisens mening att ungdomsbrottsligheten har ökat, så tyder detta på att an-
tingen har lagstiftningen ingen avskräckande effekt, eller så har socialtjänstemännens arbets-
insatser inte varit tillräckliga för att fånga upp ungdomsbrottslingarna i ett tidigt stadium. Min 
tro är snarare att samhällsklimatet har hårdnat och de ekonomiska skillnaderna har ökat mar-
kant och därmed också ökat brottsligheten i samhället. Man kan idag se en grövre och tuffare 
brottslighet än vad det har varit, historiskt sett. Delvis kan man också anta att internationalise-
ringen kan ha bidragit till ökningen av brott. 
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