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1  Inledning 
I Sverige är den straffbara åldern för unga femton år och det förekommer inget särskilt 

rättsväsende för brottsaktiva unga (Storgaard, 2005). Däremot arbetar socialtjänsten, 

polismyndigheten och åklagarmyndigheten i en samverkansprocess för att skapa en 

brottspreventiv effekt samt erbjuda insatser utanför rättssystemet. Med detta menas att 

myndigheterna erbjuder samhälleliga insatser samt medling framför lagföring och straff, 

något som även finns angivet i Förenta Nationernas konvention angående barnets rättigheter 

(Muncie, 2006). Samverkan mellan myndigheter är en viktig angelägenhet vid arbete med 

barn och unga. I myndigheternas lagstiftning finns utsatta riktlinjer för samverkan och för att 

åstadkomma en ”likhet inför lagen” bör myndigheterna skapa en ännu bättre samverkan vid 

arbete med unga lagöverträdare (Socialstyrelsen, 2009).  

 
År 2007 upprättades en struktur för samverkan och syftet var att i arbete med ungdomsmål 

kunna skapa en förbättring som i sin tur medför till en bättre kvalité. I en samverkan mellan 

socialtjänsten, polismyndigheten och åklagarmyndigheten är det ungdomsåklagarens uppgift 

att sammankalla de angivna myndigheterna till samverkansmöten och inom varje myndighet 

finns speciellt utsedda personer som ansvarar för brottsaktiva barn och unga, som i detta fall 

benämns som unga lagöverträdare. Dessa personer är speciellt inriktade på unga i åldrarna 

femton till sjutton år (Handbok för socialtjänsten). Detta är även något som framkommit i 

betänkandet Reaktion på ungdomsbrott (SOU 1993:25), där det ansågs att ett samarbete 

mellan dessa myndigheter skulle förekomma i varje kommun. Med tiden ändrades 

betänkandet vilket medförde att en anpassning till det lokala skulle förekomma som innebar 

att det kunde se olika ut beroende på kommunens storlek och dess behov. I en 

samverkansprocess kan det förekomma problematiseringar och fokus i denna uppsats är att 

studera hur samverkansarbetet mellan myndigheterna fungerar idag. Socialtjänsten har det 

övergripande ansvaret för barn och ungdomar under femton år, men polismyndigheten och 

åklagarmyndigheten blir inkopplade om behovet förekommer (Thunved, Clevesköld, & 

Thunved, 2007). Brottsförebyggande rådet har uppfattningen av att samverkansarbetet mellan 

socialtjänsten och polismyndigheten inte alltid tycks fungerar då de i en undersökning 

samtalat med representanter inom de angivna myndigheterna som visat att kontakten dess 

emellan är dålig samt att de inte alltid använder sig av samverkan som arbetsmetod (Brå 

2008:11). 
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1.1 Problemformulering  

Brottsförebyggande rådet har i rapporten Barn som begått brott (2008:11) fått uppfattningen 

av att socialtjänsten och polismyndigheten inte har ett bra och utvecklat samarbete. I arbete 

med brottsaktiva barn och ungdomar är det viktigt att myndigheterna arbetar utifrån ett 

gemensamt syfte för att skapa ett förebyggande arbete och en fundering är om detta fungerar i 

Sveriges kommuner. Ytterligare en tanke är om sekretesslagstiftningen kan medföra problem  

vid samverkan med utomstående myndigheter, då det kan se olika ut beroende på vilken 

myndighet det handlar om, samt om detta kan medföra problem i myndigheternas arbete 

eftersom de inte alltid kan ta del av behövlig information.  

 

1.2  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur samverkansarbetet mellan socialtjänsten, 

polismyndigheten och åklagarmyndigheten fungerar idag gällande unga lagöverträdare. För 

att uppfylla syftet formuleras nedanstående frågeställningar utifrån tre fastställda teman; 

samverkan, unga lagöverträdare samt lagstiftning. 

1.2.1. Frågeställningar 

 Hur ser samverkansarbetet ut idag mellan socialtjänsten, polismyndigheten och 

åklagarmyndigheten gällande unga lagöverträdare? 

 Finns det några fördelar respektive nackdelar med samverkansarbetet enligt 

myndigheterna? 

 Hur fungerar § 31-utredningarna som polismyndigheten utför på socialtjänstens 

begäran med brottsaktiva unga? 

 Medför sekretesslagen problem vid samverkan? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen syftar till att studera hur samverkansarbete mellan socialtjänsten, polismyndigheten 

och åklagarmyndigheten fungerar, men belyser endast samverkan gällande unga 

lagöverträdare. Unga lagöverträdare i denna studie representerar ungdomar mellan femton-

arton år, då det i lagstiftning förekommer skillnader mellan ungdomar i åldrarna femton-arton 

respektive arton-tjugoett som döms enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare (LUL). Anledningen till varför inte ungdomar i åldern arton-tjugoett är 

representativa beror på de samverkande myndigheterna. I arbete med ungdomar under arton år 

har socialtjänsten det övergripande ansvaret och samverkar med polismyndigheten och 
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åklagarmyndigheten, medan ansvaret i arbete med ungdomar över arton år fördelas mellan 

socialtjänsten och kriminalvården. Kriminalvården är inte representerad i denna studie, vilket 

resulterade i den utförda avgränsningen. Det har även gjorts en geografisk avgränsning där 

fokus endast ligger på kommuner i Gävleborgs län.  

 

1.4  Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

Andra kapitlet lägger fokus på uppsatsens metodanvändning och belyser de utgångspunkter 

som använts vid uppsatsens utförande, samt tillvägagångssättet och tillämpningen av de 

kvalitativa intervjuerna. 

Tredje kapitlet utgör kunskapsläget av tidigare forskning i ämnet där fokus ligger på 

samverkansbegreppet, lagstiftning och myndigheternas samverkan respektive ansvar i arbete 

med unga lagöverträdare.  

Fjärde kapitlet är en sammanställning av de utförda kvalitativa intervjuerna där det mesta 

väsentliga av det anförda materialet lyfts fram.  

Femte kapitlet består av uppsatsens analysdel. Här analyseras det tidigare kunskapsläget som 

framkommer i uppsatsen (tredje kapitlet) med materialet från de utförda intervjuerna (fjärde 

kapitlet) för att skapa en anblick över hur de intervjuade myndigheternas samverkan gällande 

unga lagöverträdare fungerar idag utifrån den tidigare forskningen.  

Sjätte kapitlet innefattar en sammanfattning av de mest centrala delar som framkommit i 

analysen. 

Sjunde kapitlet utgör en diskussion av uppsatsen i helhet, samt förslag till vidare forskning. 

Detta är uppsatsens avslutande del.  

Bilaga 1 består av ett missivbrev som skickats ut till intervjupersonerna för att skapa en 

medvetenhet angående uppsatsens syfte samt upplysa om olika etiska förhållningssätt som var 

viktiga att ta hänsyn till under uppsatsens utförande. 
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2 Metod 

2.1 Hermeneutiska perspektivet 

Det hermeneutiska perspektivet är en utgångspunkt i uppsatsen och enligt Kvale (2009) 

används perspektivet för att tolka meningar och texter som besvarar de frågor som författaren 

ställt till texten. Anledningen till att detta perspektiv valdes berodde på att det förekommer 

angivna frågeställningar till uppsatsens syfte och genom att tolka samt analysera den 

information som framkommit under intervjuerna tillsammans med den tidigare forskningen 

kan svar på frågeställningarna uppnås. Perspektivet kan även sträva efter att uppnå en 

förståelse utifrån respondenternas synvinkel. 

 

2.2  Val av metod 

Uppsatsen bygger på en fallstudie vilket innebär att fokus endast ligger på ett fåtal 

undersökningsenheter där det skapas en helhetsförståelse (Halvorsen, 2009). I detta fall har 

intervjuer genomförts med anställda inom socialtjänsten, polismyndigheten och 

åklagarmyndigheten i kommuner i Gävleborgs län. Kvalitativa intervjuer ansågs vara lämpligt 

i detta fall för att kunna redogöra och få en rättvis bild över myndigheternas arbete gällande 

unga lagöverträdare. De tre angivna myndigheterna är de som ska samarbeta med dessa 

ungdomar och intervjuerna ansågs vara en viktig utgångspunkt för att kunna genomföra 

studien och få en inblick i hur arbetet fungerar gällande detta i Gävleborgs län. För att 

strukturera upp uppsatsen ytterligare förekommer inslag av tematisering. Tematisering 

förekommer genom hela uppsatsen och innebär att det finns teman i alla avsnitten som knyter 

samman uppsatsens syfte samt frågeställningar. De teman som uppsatsen är uppbyggda 

utifrån är; Samverkan, Unga lagöverträdare samt lagstiftning och utvecklades vid 

utformandet av intervjufrågorna. 

 

2.3  Urval 

Uppsatsen innefattar ett strategiskt urval som syftar till informanterna och medför till en 

strävan efter intervjupersoner som har störst kunskap angående samverkan gällande unga 

lagöverträdare (Halvorsen, 2009). De angivna myndigheterna har avsiktligen valts att 

intervjuas med anledningen att de har den tillgängliga kunskapen som behövs för att få svar 

på uppsatsens syfte samt frågeställningar. Intervjupersonerna arbetar inom olika 

arbetsområden och har olika professionella kunskaper samtidigt som de arbetar utifrån samma 
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målsättningar. Antalet intervjupersoner inom varje myndighet skiljer sig åt, vilket inte var ett 

medvetet val utan något som intervjupersonerna själva valde under intervjutillfällena.  

 

2.4  Sökprocess  

En utgångspunkt för studien har varit litteratur och rapporter från Mittuniversitetets 

bibliotekskataloger MIMA och LIBRIS där det i sökprocessen använts specifika sökord som: 

unga lagöverträdare, samverkan, samarbete, ungdomar och socialtjänst, ungdomar och polis, 

åklagarmyndigheten, socialtjänst, polis samt samverkan myndigheter. Dessa sökord har även 

använts vid sökandet efter rapporter i Brottsförebyggandet rådets publikationer samt 

betänkanden i regeringens publikationer. Vid artikelsök har databasen CSA Social Sciences 

använts och nedan kommer en redogörelse över respektive sökord med antal träffar:     

 
Sökord Antal träffar Peer- Review 

träffar 

 

Cooperation, 

Juvenile justice 

 

152 

 

38 

Juvenile justice, 

Sweden 

 

22 

 

20 

 

Juvenile, Social 

service, Police 

 

58 

 

22 

 

Youth 

criminology 

 

2 

 

2 

 

2.5  Kvalitativa intervjuer 

Vid uppsatsens början valdes kvalitativa intervjuer som metod för att få tillgänglig 

information i resultatdelen som vidare kunde kopplas samman med den tidigare forskningen i 

en analysdel. Målet vid användande av kvalitativ intervju var att lägga fokus på den person 

som intervjuades. Den kvalitativa intervjutekniken som Backman (2008) beskriver ansågs 

vara mest lämpad för att uppnå det eftersträvande fokuset. Kontakten med intervjupersonerna 

upprättades genom ett informationsbrev som skickades ut där uppsatsens syfte framkom, samt 

olika etiska hänsynstaganden. En ytterligare kontakt med intervjupersonerna upprättades även 

via telefon. Intervjufrågorna delades in i olika teman med ett hypotesprövande syfte som 

innebär att frågorna ställs på ett sätt som gör att intervjupersonernas svar går att jämföra 

(Kvale, 2009). Fem intervjuer utfördes inom tre olika myndigheter där varje intervju varade i 
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ungefär trettio till fyrtio minuter och under intervjun användes en diktafon för att underlätta 

sammanställningen av materialet. Detta gör det lättare att ta del av det framkomna materialet, 

samt undvika missuppfattningar. Efter att intervjuerna utförts transkriberades materialet 

ordagrant utifrån intervjupersonernas svar för att sedan kunna användas i uppsatsens 

resultatdel. I slutet av uppsatsen förekommer bilagor där informationsbrevet samt 

intervjufrågorna finns tillgängliga.  

 

2.6  Analysmetod 

Vid sammanställning av det framkomna materialet har analysmetoden meningskoncentrering 

använts. Meningskoncentrering innebär att det transkriberade materialet kortas ned och endast 

det mest väsentliga belyses i kapitlet där sammanställningen av de utförda intervjuerna 

framförs. Fem steg har följts vid utförandet av analysen där intervjuerna lästs igenom för att 

skapa en helhetsförståelse över materialet, intervjupersonernas uttryck i texten har bekräftats 

och sammanställts ordagrant och sedan fastställts i teman. Nya frågor ställdes till den 

transkriberade texten utifrån uppsatsens syfte för att slutligen sammanfatta intervjuernas mest 

centrala delar med inslag av citat (Kvale, 2009). Intervjumaterialet har redogjorts ordagrant, 

varav vissa korrigeringar gjorts i citaten där talspråk som ”ju” och ”hm” blivit borttagna.  

 

2.7  Etiska överväganden 

Vid utförandet av kvalitativa intervjuer förekommer etiska principer som är viktiga att ta 

hänsyn till. Kvale (2009) tar upp fyra områden: Informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Dessa områden innebär att författaren till en början bör 

informera om studiens syfte och dess uppläggning till intervjupersonerna, likaså vilka fördelar 

och risker som kan förkomma vid medverkan i studien. Intervjupersonerna bör även vara 

medvetna om att det är frivilligt att delta i studien och att de när som helst kan välja att 

avbryta sin medverkan. Ytterligare en viktig del inom de etiska principerna är att försäkra 

intervjupersonerna konfidentialitet och framföra vilka personer som har tillgång till 

intervjumaterialet. I denna uppsats har hänsyn till de etiska principerna tagits genom ett 

missivbrev som skickats ut till de valda intervjupersonerna, där de haft möjlighet att ta del av 

information inom de fyra områdena av etiska överväganden. Intervjupersonerna har därmed 

fått möjligheten att sätta sig in i tillvägagångssättet och utifrån det valt att delta eller inte.  
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2.8  Tillförlitlighet, trovärdighet och generalisering 

Trovärdighet innebär om den valda metoden undersöker det som uppsatsen syftar till att 

undersöka (Kvale, 2009). Syftet och frågeställningarna har varit en utgångspunkt under hela 

utförandet och för att dessa ska komma till uttryck i uppsatsen förekommer tre teman; 

samverkan, unga lagöverträdare samt lagstiftning. Med detta som grund anses uppsatsen ha 

en god trovärdighet. Uppsatsens utformning planerades i tid där det förekom inläsning i 

ämnet, ett noga urval av lämpliga intervjupersoner samt uppläggning av en utgångspunkt för 

det tillgängliga materialets redovisning. Intervjufrågorna har varit noga utvalda och 

kontrollerade och vid sammanställningen av intervjuerna har citat från intervjupersonerna 

förts in för att styrka trovärdigheten i materialet.  

 

Tillförlitlighet syftar på resultatets pålitlighet och därav om intervjupersonernas svar kan 

skilja sig åt beroende på intervjutillfälle samt intervjuperson (Kvale, 2009). Då det endast 

förekommer en författare som därmed ensam transkriberat och kontrollerat intervjumaterialet 

förekommer en god tillförlitlighet. Under intervjutillfällena har de utformade frågorna ställts i 

exakt ordningsföljd och inte varit likadana vid varje intervju som kan ha påverkat det 

framkomna resultatet. Under intervjutillfällena användes en diktafon, vilket medför till stark 

tillförlitlighet. Det har i och med det förekommit en tillgänglighet till all inkommen 

information som därmed inte valts ut utifrån det som ansågs passa in under intervjutillfällena. 

Tillförlitligheten har även stärkts då respondenternas svar överensstämmer med den tidigare 

forskningen samtidigt som det förekommer skillnader i respondenternas svar i jämförelse med 

andra intervjupersoners uppfattning som förekommit i rapporter. Detta visar att resultatet kan 

ha sett annorlunda ut beroende på vilka kommuner som intervjuats. I denna uppsats var inte 

syftet att generalisera, utan syftet med uppsatsen var att se hur samverkansarbetet mellan 

myndigheterna fungerade i arbete med unga lagöverträdare i de utvalda kommunerna och 

därefter jämföra med den tidigare forskningen. Då intervjuerna utfördes med sammanlagt fem 

respondenter inom de tre myndigheterna är intervjuantalet litet för att kunna utföra en 

generalisering (Ibid.). 
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3 Aktuellt kunskapsläge 

3.1  Samverkans innebörd 

Ordet samverkan avser individer inom organisationer som arbetar utifrån olika lagar och 

regler där syftet och målsättningen är densamma. Samverkan kan ske utifrån fyra nivåer där 

den nivå som ger mest effektivitet är när flera verksamheter arbetar tillsammans. Resterande 

nivåer medför direktiv i det aktuella arbetet genom stöd från individer i utomstående 

verksamheter, att verksamheterna genom sammanslagning drar nytta av varandras insatser 

med ett förhållningssätt som medför att insatserna blir effektivare eller att verksamheterna 

utvecklar helt nya riktlinjer för att skapa en bättre samverkan (Danermark, 2000).  

 
Samverkan har blivit etablerat i dagens svenska samhälle och förekommer på åtskilliga 

arbetsplatser. För att utveckla en samverkan med utomstående organisationer krävs en 

fungerande kommunikation, samt att myndigheterna överskrider vissa gränser (Lindberg, 

2009). Överskridande samarbete har betydelse inom myndigheterna då de kan utveckla 

arbetet mot ett gemensamt mål och sammanföra tillgångar inom varje myndighet för att utföra 

ett bättre arbete (Peaslee, 2009). Detta kan medföra negativa effekter eftersom organisationer 

arbetar utifrån olika regler och arbetsmetoder, men även samverkansmotivet kan skilja sig åt. 

Samverkan är vanligt förekommande vid projekt där de involverade tillsammans fastställer 

det aktuella ärendet och sätter upp gemensamma mål. Samverkan ses även som en positiv 

effekt och används som en problemlösning. Att se till medborgarnas behov är något som 

åtskilliga organisationer kan ha som samverkansmotiv i sitt utförda arbete (Lindberg, 2009) 

och i SOU (2008:34) tas vikten av att myndigheter samverkar till medborgarnas fördel:  

 
Det ska vara en självklarhet att myndigheter samverkar. Myndigheter bör ha samma mål, 

inriktat på att medborgarens problem ska lösas snabbt och korrekt, vare sig det gäller att 

komma i utbildning eller arbete, starta ett företag, få en tillståndsprövning utförd eller något 

annat där myndigheter kopplas in  (SOU 2008:34, s. 20). 

 
Lindberg (2009) tar upp forskare som engagerat sig inom ämnet samverkan och tittar på deras 

definition av begreppet. Bert Danermark anser att samverkan handlar om ett objekt som har 

ett givet syfte, han skiljer mellan begreppen samverkan och samarbete och menar att 

samarbete ständigt utförs av alla människor, medan samverkan används av organisationer som 

tillsammans har ett givet mål att uppfylla. Chris Huxham och Siv Vangen menar att när 

organisationer samverkar vill de uppnå en positiv förändring inom ett område och 

samverkansmotivet behöver inte befinna sig inom vissa gränser. Ytterligare en forskare som 
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Lindberg väljer att ta upp är Rafael Lindqvist. Lindqvist väljer att lägga fokus på begreppen 

samarbete och samordning, och anser att dessa två begrepp ger en bättre förklaring än vid 

användandet av samverkan. Samarbete och samordning står för att organisationerna 

tillsammans utfärdar arbetssätt, regler och motiv, medan samverkan står för motsatsen då 

organisationerna arbetar utifrån tidigare arbetssätt.  

 

3.2  Samverkansmotiv och samverkansunderlag 

Varför organisationer väljer att använda sig av samverkan som en arbetsmetod är något som 

Lindberg (2009) tar upp och belyser nödvändighet, asymmetri, ömsesidighet, effektivitet, 

stabilitet och legitimitet som en anledning. Nödvändighet syftar till att man genom 

lagstiftning och förebyggande projekt är tvungen att ingå i samverkan med utomstående 

organisationer även om det inte anses behövas. Asymmetri innebär att organisationer själva 

går med vinst genom att kontrollera den samverkande organisationen och dess tillgängliga 

resurser. Den mest förekommande anledningen till varför samverkan används går under 

ömsesidighet då organisationer med hjälp av varandra kan uppnå ett gemensamt syfte. 

Effektivitet innebär användning av nya kunskaper och tillgångar som samverkan medför, och 

fokuserar på att den egna organisationen ska bli mer produktiv. Genom att samverka med 

utomstående organisationer kan en stabilitet utvecklas då det förekommer en säkerhet med 

tillgång till resurser som organisationen tidigare inte haft och som i sin tur kan medföra att 

organisationerna tillsammans utför ett bättre arbete och hittar nya lösningar till problem. Det 

sista samverkansmotivet är legitimitet som innebär att organisationer blir granskade av 

utomstående, inte bara för sitt utförda arbete, utan även vilka organisationer de väljer att ingå 

ett samarbete med. 

 
Ett underlag som kan leda till samverkan är om en organisation inte har möjlighet eller 

resurser att själv hantera en situation, det kan även handla om att organisationer måste 

samverka för att ingen i samhället har möjlighet att ta ansvar eller hantera situationen enskilt. 

Ekonomiskt inflytande kan även vara ett underlag när man talar om samverkan. Det behöver 

inte endast innebär en ekonomisk finansiering, utan även kunskapsmässigt genom resurser 

och personal. Författaren tar upp ett exempel gällande samverkan som handlar om brottslighet 

och anser att organisationer kan försöka förebygga brottslighet genom samverkan och utnyttja 

de kunskaper och information som förekommer inom de aktuella myndigheterna. Det 

framkommer även att detta kan medföra problem då individen ska sättas i främsta rummet och 

de anställda ska ta hänsyn till sekretess och rättssäkerhet (Lindberg, 2009).  
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3.2.2. Faktorer som underlättar och hindrar samverkan  

När organisationer använder sig av samverkan är det viktigt att från början ha en klar 

föreställning över hur projektets uppbyggnad ser ut och vem som är beslutsfattaren i 

arbetsgruppen. Barbara Gray belyser ett antal faktorer som underlättar samverkansarbetet. En 

faktor innefattar miljön där verksamheten sker kring och där det bör förekomma klara 

riktlinjer över hur organisationerna arbetar. Den andra faktorn handlar om att organisationerna 

ska ha en kommunikation och få uppfattning om varför de samverkar och vad de vill uppnå, 

för att därefter kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Det handlar även om att organisationerna 

ska utveckla samverkansprocessen och bestämma hur den ska genomföras (Lindberg, 2009).   

 
När samverkan inte fungerar som det är tänkt finns ett antal faktorer som kan vara den 

bakomliggande orsaken till problemet. Utifrån svenska studier har upptäckts att individer som 

arbetar inom olika samverkansprojekt har skapat en vision angående arbetets utförande och 

reslutat som kan medföra hinder för samverkansprocessen. Ett ytterligare hinder är 

individernas olika yrkesroller vid samverkan som i vissa sammanhang kan medför olika 

synsätt, men även att fokus endast är till den egna organisationens bästa och anledningen till 

samverkansarbetet försummas (Lindberg, 2009). 

 

3.3  Samverkan utifrån myndigheternas lagstiftning 

I anförd lagstiftning förekommer regler som de angivna myndigheterna ska följa gällande 

samverkan med offentliga verksamheter. 3 kap. 3 § SoL belyser vikten av myndigheters 

samverkan gällande barn och ungdomar för att uppnå ett fungerande förebyggande arbete. 

Förekommer brister inom detta kan det innebära att myndigheterna inte har klara gränser 

gällande ansvarsfördelningen, ytterligare orsaker kan vara att de anställdas kunskaper inom 

området inte är tillräckligt eller att det förekommer skilda synsätt. Sekretesslagen (1980:100) 

kan även vara en ytterligare orsak till problematiseringar inom samverkansprocessen. I 

socialtjänstlagen (2001:453) kan utläsas i 3 kap. 1, 4 och 5 §§ om socialnämndens samverkan 

med andra myndigheter. Socialnämnden ska utifrån dessa samverka med andra organisationer 

och myndigheter vid behov, även här framkommer sekretesslagen (1980:100) som ett viktigt 

hänsynstagande. Vederbörande parter måste ha klientens samtycke för att få lämna vidare 

personlig information mellan myndigheterna, men i ärenden gällande ungdomar, missbrukare 

eller vid yttrande från socialnämnden yrkat av åklagare eller domstol, förekommer en 

skyldighet och möjlighet att lämna vidare personlig information utan klientens samtycke 
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(Norström & Thunved, 2010). 5 kap. 1 a § SoL är ytterligare en lag som tar upp vikten av 

samverkan och lyder enligt följande:  

 
Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av 

uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och sekretesslagen 

(1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. (Norström & 

Thunved, 2010, s. 585). 

 
Detta är en komplettering i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att oavsett barn och 

ungdomars problematik och behov som medför att hjälp från socialtjänsten behövs, ska det 

finnas en tillmötesgående samverkan med andra organisationer och myndigheter. Genom 

samverkan kan bättre förutsättningar skapas i arbetet med barn då bilden av barnets 

levnadssituation blir mer övergripande, det handlar även om att myndigheterna kan göra ett 

bättre jobb tillsammans (Ibid.).  

  
I 3 § PL framkommer följande angående samverkan med utomstående myndigheter:  

 
Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med 

andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt 

åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbete med myndigheterna inom socialtjänsten 

och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem 

(polisen.se, 2010). 

 

3.4  Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare   

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare lägger fokus på barn och 

ungdomar under arton år och ungdomar som uppfyllt arton års ålder. Lagen belyser 

myndigheternas arbetssätt gällande brottsaktiva ungdomar och de myndigheter som berörs är 

polismyndigheten, åklagarmyndigheten samt domstol. Rättegångsbalken (1942:720) gäller i 

övriga syften och tar upp arbetssätt gällande brottsmål och tvistemål som åklagare och 

advokater avser att följa (Vainik, 2008). Lagen med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare upprättades med anledning att barn och ungdomar som begår brott befinner sig 

i en socialt utsatt situation eller att de själva i något sammanhang varit utsatta för brott och är i 

behov av hjälp. Lagen inrättades även för att undvika att unga hamnar i domstolsprocesser. 

Samhällets medborgare ska ha kunskap om dess lagar och regler, något som barn och 

ungdomar inte anses ha i lika stor utsträckning, vilket är ytterligare en orsak till lagens 
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upprättande. Sedan lagen upprättades har det skett ett antal reformer angående 

påföljdssystemet. Det som framkommit är att rättsväsendet måste agera och handlägga utan 

dröjsmål vid brottsmål samt att vuxnas påföljdssystem ska vara liknande för unga 

lagöverträdare (Socialstyrelsen, 2009).  

 

3.4.1. Myndigheternas ansvar 

Socialtjänsten, polismyndigheten och åklagarmyndigheten har alla ansvar för unga 

lagöverträdare med olika avseenden. Socialtjänsten har som ansvar att se till att barn och 

ungas behov blir tillgodosedda samt att de får stöd och eventuellt skydd, medan rättsväsendets 

ansvar ligger vid att påvisa att brottslighet inte är accepterat i samhället (Socialstyrelsen, 

2009). De angivna myndigheterna arbetar aktivt i samverkan för att förebygga brott samt föra 

unga ur det kriminella handlandet (Minkes, Hammersley, & Raynor, 2005). Socialtjänsten har 

ansvaret för brottsaktiva barn och ungdomar under femton års ålder och när brottsliga 

handlingar har utförts av ungdomar mellan femton och tjugo år läggs ansvaret mellan olika 

myndigheter, så som socialtjänst, polis, åklagare och domstol. Kriminalvården kan även 

kopplas in vid grövre brottshandlingar (Socialstyrelsen, 2009).  

 

3.4.1.1. Socialtjänstens ansvar i arbetet med unga lagöverträdare 

Föräldrar har det övergripande ansvaret över barn och ungdomar, därefter kommer 

socialtjänsten in och tar över ansvaret för ungdomar upp till tjugo år. Polis, åklagare och 

domstol har hand om regler som rör det straffrättsliga (Thunved, Clevesköld, & Thunved, 

2007). Anledningen till att socialtjänsten har det övergripande ansvaret är för att de ska se till 

att barn växer upp under goda levnadsförhållanden, likaså att observera barnen och dess 

problematik som kan medföra problem senare i livet för att skapa ett förebyggande syfte 

(Vainik, 2008). Socialtjänsten informeras av polismyndigheten vid framkommande att en 

ungdom under arton år är ”skäligen misstänkt för brott” och medverkar vid förhöret 

tillsammans med vårdnadshavaren. I detta skede skapar socialsekreteraren en kontakt med 

både den unge och dess vårdnadshavare som medför till en bättre situationsuppfattning, även 

om insatser krävs och redan i ett tidigt stadium kunna anpassa dem till individen och dennes 

behov (Socialstyrelsen, 2009). När en anmälan inkommer och polismyndigheten tar kontakt 

med socialtjänsten är det deras uppgift att fatta beslut om en utredning behöver göras för att få 

tillgång till ytterligare information om den unge och dennes familj, samt om insatser från 
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socialtjänstens sida behövs (Jarl, Holmberg, & Öberg, 2008:11). Detta framkommer även i 

socialtjänstlagen där det i 11 kap. 1 § är upprättat enligt följande:  

 
Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat 

sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 

(Norström & Thunved, 2010, s. 593) 

 
För att socialtjänsten ska kunna besluta om en utredning behövs eller inte görs först en 

förhandsbedömning utifrån den information som framkommit i polisanmälan för att få en 

inblick i den unges och vårdnadshavarnas levnadsförhållanden och detta ska utföras utan 

dröjsmål. Om socialtjänsten väljer att inleda en utredning efter förhandsbedömningen försöker 

de fastställa de insatser som behövs för den unge genom att granska barnet och dess sociala 

miljö. De grundläggande insatserna är frivilliga utifrån socialtjänstlagen genom 

vårdnadshavarnas samtycke, ytterligare insatser som kan vidtas om det förekommer behov är 

tvångsåtgärder enligt LVU (Jarl, Holmberg, & Öberg, 2008:11). Vid arbete med brottsaktiva 

ungdomar är insatser inom socialtjänsten en utgångspunkt då denna myndighet har det yttersta 

ansvaret för barn och unga under femton år och ska arbeta utifrån barnets bästa 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

3.4.1.2. Polismyndighetens ansvar i arbetet med unga lagöverträdare 

När ett brott har begåtts av en ungdom under femton år kan denne inte dömas enligt 

påföljdssystemet då den unge inte är straffmyndig och polisen kan då inte granska brottet 

genom en inledande förundersökning. Detta påverkar dock inte utförandet av utredningar 

inom polismyndigheten (Öberg, 2007:16), vilket framkommer i 31 § LUL: 

 
Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott får utredning rörande 

brottet inledas; 1. om en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av 

socialtjänstens insatser med avseende på den unge, 2. om det behövs för att kartlägga om 

någon som har fyllt femton år har tagit del i brottet, 3. om det behövs för att efterforska gods 

som har åtkommits genom brottet eller 4. om det annars är av särskild vikt att en utredning 

äger rum. Har den unge inte fyllt tolv år får utredningen inledas endast om det finns 

synnerliga skäl. (Norström & Thunved, 2010, s. 693) 

 
Denna paragraf i den reglerade lagstiftningen innebär att beslut om utredning får tas om det 

förekommer ett behov av insatser från socialtjänsten. Socialtjänsten tar kontakt med 

polismyndigheten om de är i behov av att en utredning utförs och polismyndigheten kan även, 
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om de anser att en utredning behövs för socialtjänstens fördel vid beslut av insatser, inleda en 

utredning på egen begäran. Detta förutsätter att socialtjänsten inte har fattat beslut om att en 

utredning inte behövs. Paragrafen kan även användas som utgångspunkt vid arbete för att 

fastställa den skyldige då det förekommer flera gärningsmän med ålder både under och över 

femton. Detta görs för att inblandade personer över femton ska få en rättvis påföljd för den 

individuella handlingen. När polisen inleder en utredning är de skyldiga att underrätta både 

vårdnadshavarna till den unge och socialtjänsten och kalla dem till förhöret (Öberg, 2007:16). 

 
Om polismyndigheten misstänker att en ungdom under arton år har begått brott som därmed 

kan leda till fängelsestraff som påföljd ska socialtjänsten kontaktas, vilket finns reglerat i 

anförd lagstiftning genom 6 § LUL. Vid denna första kontakt med socialtjänsten ska den 

misstänkte unge fått tagit del av information angående deltagande i medling av 

polismyndigheten som sedan ska vidarebefordra den misstänktes beslut angående deltagandet 

till socialtjänsten (Clevesköld, Lundgren, & Thunved, 2010). Medling innebär att 

gärningsmannen och den utsatte individen träffas personligen för att försöka hitta en lösning 

på det förekommande problemet tillsammans med en opartisk medlare (SOU 2004:122).  

Polismyndigheten har en viktig utförande roll vid informering av medling och lägger fram de 

flesta ärendena angående medlingsinsatser, vilket även förekommer ofta inom socialtjänsten 

(Odén, 2007). Vid brottsutredning av unga under arton år har polismyndigheten och 

åklagarmyndigheten sex veckor till förfogande från att den unge blivit misstänk av polisen till 

att åklagaren lägger fram beslut angående åtal eller inte (polisen.se). 
 

 

3.4.1.3. Åklagarmyndighetens ansvar i arbetet med unga lagöverträdare 

I arbete med brottsaktiva ungdomar kan åklagaren, i likhet med polisen, välja att öppna en 

utredning där åklagarens roll för den enskildes säkerhet är ur ett rättssäkert syfte. Vid lindriga 

brottshandlingar som stöld och skadegörelse kan åklagaren välja att överlåta ärendet till 

polismyndigheten som då leder förundersökningen. Åklagarmyndigheten är beslutsfattarna 

angående verkställandet av en rättgång efter att polismyndigheten eller de själva färdigställt 

utredningen och den misstänkte innehar en ålder över femton år (polisen.se).  

 
När medlingsinsatser blir aktuella innan en rättegång är det viktigt att ta hänsyn till 

rättsprocessen och kontakta åklagaren för en konsultation angående medlingen och se om 

detta kan medföra negativa effekter på rättegångsprocessen. Det är även viktigt att 

myndigheterna tar en ytterligare kontakt och informerar åklagaren att medlingsinsatserna 

http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
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genomförts eller inte. Detta är en viktig utgångspunkt i åklagarens bedömning angående den 

unges handlande som visar den misstänktes förståelse över den skedda händelsen och viljan 

att möta och försonas med brottsoffret. Om medlingen utförts efter rättegången förekommer 

ingen skyldighet att informera åklagaren eftersom det inte påverkar rättsprocessen (Odén, 

Wahlin, Lind, & Carling, 2007). 

 
Åklagarmyndigheten inhämtar ett så kallat yttrande från socialtjänsten som utgör en 

grundläggande utgångspunkt vid domstolens påföljdsbedömning av den unge. I ett yttrande 

förekommer en redogörelse över socialtjänstens utförda insatser samt tidpunkten då insatsen 

genomfördes. Detta ska medföra att domstolens beslut angående insatser för den unge enligt 

socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ska underlättas 

genom den tillgängliga informationen (SOU 2004:122). I 11 § LUL belyses detta angående 

yttrande där det framkommer att åklagaren inhämtar yttrande från socialtjänsten i den aktuella 

kommunen om den brottsaktive unge innehar en ålder under arton år. Grundläggande 

förutsättningar för inhämtande av yttrande är att den unge anses vara skäligen misstänkt eller 

personligen erkänt brottshandlingen. Om det inte rör sig om en grov brottshandling eller finns 

huvudsakliga grunder till att väcka åtal förekommer inga grundläggande skäl till att inhämta 

ett yttrande. Ett yttrande ska enligt 11 § LUL innehålla följande: 

 
[...] Åtgärderna skall redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas med stöd av 

socialtjänstlagen och i en vårdplan om de vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna skall 

framgå av kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet skall, om åklagaren begär det eller om 

nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges personliga 

utveckling och levnadsomständigheter i övrigt [...] (Norström & Thunved, 2010, s. 690). 

 

3.5   Kunskap angående myndigheternas samverkan 

Brottsförebyggande rådet har vid utvecklandet av rapporten Barn som begår brott (2007:16) 

påträffat att samverkansarbetet mellan socialtjänsten och polismyndigheten inte alltid tycks 

fungera gällande utredningar som framkommer i 31 § LUL. De arbetar inte på en gemensam 

lokal nivå och har inte utformade regler för när och hur dessa utredningar bör utföras. Det 

framkom även synpunkter från socialtjänsten och polismyndigheten angående bristande 

engagemang från respektive myndighet vid utförande av gemensamma arbetsuppgifter. 

Brottsförebyggande rådet menar att arbetsformerna inom respektive myndighet bör förbättras 

så att de kan utföra ett bra samverkansarbete gällande brottsaktiva barn och unga. Självklart 
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kan samverkansarbetet gällande § 31-utredningar variera mellan myndigheterna beroende på 

vilken kommun det handlar om. I rapporten menar Brottsförebyggande rådet att § 31-

utredningar sällan utförs på socialtjänsten begäran. Anledningen till detta är enligt de 

intervjuade kommunerna att brotten som begås av de unga inte är av allvarlig grad och det 

behövs då inte utföras en utredning enligt socialtjänsten. Socialtjänsten kan få tillgång till 

viktig information angående brottet av polismyndigheten trots att ingen utredning gjorts och i 

vissa fall kan det redan förekomma tillräcklig information för att fatta ett beslut om 

åtgärdande insatser. Vissa av intervjupersonerna inom socialtjänsten som representerar 

rapporten anser att polisens arbete vid utredningar tar alldeles för lång tid och att förhören 

med de unga bör ske direkt när polisanmälan inkommer, vilket inte alltid utförs av polisen då 

det kan ta månader innan ett första förhör genomförs. Polismyndigheten kan välja att själva 

inleda en § 31-utredning utan socialtjänstens initiativ, men socialtjänsten kan ändå välja att 

delta vid förhören. I rapporten får man ta del av polisens uppfattningar angående detta och de 

anser att socialtjänsten oftast inte deltar i dessa förhör.  

 
Det framkommer även att de angivna myndigheterna är nöjda med den samverkan de hade när 

intervjuerna utfördes och anser inte att något bör ändras. Socialtjänsten som arbetar i två av de 

intervjuade kommunerna har en uppfattning av att när barn och ungdomar tillsammans med 

sina vårdnadshavare träffar både socialtjänsten och polismyndigheten vid förhör uppstår en 

brottsprevention (Ibid.). Brottsförebyggande rådet har dock i rapporten Barn som begått brott 

(2008:11) fått uppfattningen av att myndigheterna inte har ett bra och utvecklat samarbete. I 

intervjuer som där utförts med socialsekreterare framkommer det att socialtjänsten efterfrågar 

mer samverkan med polismyndigheten då det medför positiva effekter i arbete med 

brottsaktiva barn och unga. Vissa socialsekreterare har en uppfattning av att om 

samverkansarbetet utvecklas och blir ett mer integrerat arbetssätt kan myndigheterna skapa 

sig en bättre uppfattning om varandras arbete och kunskap. Socialsekreterare i en av de 

intervjuade kommunerna menar att insatser för barn och unga som anmälts för snatteri inte 

alltid är tänkbart, då de anser att snatteri inte är en allvarlig brottshandling, utan att det är ett 

skede i livet som med tiden kommer upphöra. De hade även uppfattningen av att polisen 

tycker att LVU insatser borde förekomma i fler fall vid arbete med brottsaktiva barn och 

unga, medan socialtjänsten anser att arbetet ska ske i deras vardag.   

 
De intervjuade poliserna berättar i rapporten att de inte kontaktar åklagaren om det inte är 

absolut nödvändigt, detta på grund av att det går åt för mycket tid som bör läggas på 
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utredningen, med det medför även mer administrativt arbete. I rapporten utfördes en 

fokusgrupp där poliser och åklagare deltog som hade en gemensam åsikt gällande hanteringen 

av brottsaktiva unga. De ansåg att polis och åklagare ska ha ett likartat arbetssätt i denna 

hantering för att kunna utföra ett bra arbete och att det förekommer en skillnad i 

myndigheternas arbetssätt gällande dessa barn och unga. Anledningen till detta anses bero på 

att regler och lagstiftning är otydliga (Jarl, Holmberg, & Öberg, 2008:11).  

 

3.6 Sekretesslagen (1980:100) 

De angivna myndigheterna ska lämna uppgifter om det behövs till utomstående myndigheter 

enligt 6 § FL. Det framgår även att myndigheterna själva kan ta kontakt med andra 

myndigheter för att få tillgänglig information som medför att utredningen i ett aktuellt ärende 

blir grundligare. Självfallet får detta inte överskrida den sekretess som finns angivet i 

lagstiftningen inom varje myndighet. Ytterligare en lag som tar upp samverkansarbetets 

betydelse är 6 kap. 5 § OSL som belyser att myndigheterna ska överlåta aktuella uppgifter till 

den myndighet som lämnar en begäran, vilket gäller både inom kommunala och statliga 

myndigheter. Även här ska hänsynstagande till sekretessen existera vid utelämnande av 

information för att undvika att den bryts (Thunved & Clevesköld, 2009).  
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4 Genomförda intervjuer 
Nedan kommer en sammanställning av de mest centrala delar som framkommit under de 

genomförda intervjuerna. De kvalitativa intervjuerna har utförts med fem respondenter; Två 

respondenter inom socialtjänsten, två respondenter inom polismyndigheten samt en 

respondent inom åklagarmyndigheten. Materialet har sedan sammanställts utifrån 

analysmetoden meningskoncentrering där materialet kortats ned och endast belyser de mest 

centrala delarna med invävda citat. Materialet har även delats in i olika teman för att lättare 

kunna belysa de angivna frågeställningarna. 

4.1 Samverkansarbete 

4.1.1. Respondenternas definition av samverkansbegreppet  

De intervjuade myndigheterna hade liknande begreppsdefinition av ordet samverkan, det enda 

som skilde sig åt var deras formuleringar. Respondenterna från socialtjänsten ansåg att 

samverkan kunde innefatta att träffas personligen med de samarbetande myndigheterna och 

har telefonkontakt, ytterligare ett synsätt var att samverkan handlar om att parterna delar 

samma intresse. Socialtjänsten samverkar med parter som arbetar utifrån samma målgrupp 

som de själva för att göra ett bra arbete och en av respondenterna uttryckte det enligt följande: 

”I vårt fall så samverkar vi med dem som har med ungdomar, alltså mellan tretton till tjugo, 

att göra. För att få ett så gott samarbete som möjligt och göra det så smidigt som möjligt”. 

Respondenten menar även att samverkan utvecklas till en möjlighet att upptäcka och 

förebygga brottslighet. Polismyndigheten anser att samverkan sker i stor utsträckning med 

kommunen och aktörer ute i samhället vilket har medfört till en grundläggande arbetsform i 

polisens arbete. En av respondenterna inom polisen beskriver att det förekommer väldigt 

tydliga direktiv från statsmakten att samverkan ska ske och att det oftast är genom samverkan 

som det utvecklas positiva resultat eftersom flera aktörer arbetar utifrån samma ärende. 

Åklagarmyndigheten menar att samverkan är när det fattas beslut och vidtas åtgärder utifrån 

alla aktörers perspektiv. Respondenten från åklagarmyndigheten förklarar följande: ”[...] att 

jag samtalar och vet vad andra ska göra […] underrättar mig vad dem håller på med, så att 

min del i arbetet blir en del av helheten”. 

 

4.1.2. Respondenternas syn på samverkansarbetet med respektive myndighet 

Både polismyndigheten och åklagarmyndigheten anser att samverkansarbetet med 

socialtjänsten fungerar bra. Polismyndigheten har skyldighet genom anmälningsplikten att 

kontakta socialtjänsten om ett barn eller andra far illa och det förekommer inga svårigheter 
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när de är i behov av att ta kontakt med socialtjänsten, samt att de är väldigt hjälpsamma, vilket 

polisen förmodar kan bero på att arbetsorten är liten. En av respondenterna från 

polismyndigheten anser att det kan förekomma en envägskommunikation gentemot dem och 

socialtjänsten genom att de är skyldiga att lämna uppgifter och socialtjänsten ger ingen 

återkoppling angående vad som händer och sker. Respondenten anser att återkopplingen kan 

ha betydelse i deras fortsatta arbete och förklarar detta i sitt yttrande: ”Vi skulle också vela få 

återkoppling på vad som händer och sker efter vi lämnar, det är viktigt för oss i 

förlängningen om vi åker på samma jobb och om det är samma personer […] vi får liksom 

inte veta vad som händer med dem. Det kan jag uppleva som lite frustrerande”. 

Polismyndigheten framhävde även att det är viktigt att de som chefer har en förståelse över att 

de förmedlar till personalen vilket uppdrag polisen respektive socialtjänsten har.  

 
Åklagarmyndigheten var, som tidigare nämnts, positiv till samverkansarbetet med 

socialtjänsten. Åklagaren inhämtar ett yttrande från socialtjänsten vid inledd utredning då den 

misstänkte är under arton år och brottets straffskala överstiger sex månader. Socialtjänsten har 

då fyra till sex veckor på sig att förmedla ett yttrande angående deras åsikter om den unge. 

Det som kan medföra problem vid samverkan är att åklagaren ibland har svårt att få kontakt 

med socialtjänsten: ”[…] ibland är det svårt att få tag i folk och ibland så skulle man ha en 

direkt kontakt med någon på socialtjänsten som är insatt i ärendet, som kanske till och med 

har personkännedom”.  

 
Socialtjänsten framställer samarbetet med polismyndigheten som positivt. De har upparbetade 

kontakter genom att det förekommer personal inom båda myndigheterna som samarbetat 

under flera år. Det finns en öppenhet mellan myndigheterna som gör det lätt att ta kontakt 

vilket kan bero på det tidiga nätverket som utvecklades för att professionella tillsammans 

skulle hjälpa individer med svårigheter, vilket lever kvar än idag. En av respondenterna anser 

dock att strukturen skulle kunna utvecklas och att skriftliga rutiner arbetas fram.  

 
Åklagarmyndigheten arbetar i samma lokaler som polismyndigheten vilket medför till en 

lättillgänglighet när de är i behov av att ta kontakt med varandra. Vid kontakt med 

polismyndigheter i mindre orter som hör till länet sker ofta samarbetet genom telefonkontakt 

och möten. Respondenten framförde förslag till att arbetet med kriminella ungdomar skulle 

kunna bli ännu bättre mellan socialtjänst, polis och åklagare genom att inrätta ett barnahus 

som inriktar sig på brottsaktiva unga. Respondenten menade att det ibland kunde uppstå 

väggar mellan myndigheterna som kan leda till att de ibland inte arbetar åt samma riktning 



20 

 

och genom att inrätta ett liknande barnahus kan integrerade arbetsgrupper skapas och 

myndighetsgränserna ses över.  

 
Den aktuella socialtjänsten samverkar inte så mycket med åklagarmyndigheten av 

anledningen att de inte utför så många yttranden för tillfället och anser att när de väl 

samarbetar så fungerar det både bra och dåligt. Båda respondenterna anser att de inte har 

tillräckligt med utsatt tid vid utförande av yttranden och framhäver positivt att det inte är 

några problem att få det förlängt, om det inte är något specifikt som måste utredas inom den 

utsatta tiden. Åklagarmyndigheten begär in yttranden inom en kort tidsintervall och tar sedan 

själva tid på sig innan de går vidare med ärendet, vilket medför att de inte handlägger ärendet 

skyndsamt som är en viktig ståndpunkt vid ungdomsmål, enligt en av respondenterna. 

Telefonkontakten ansågs även av en respondent vara ett problem då det är svårt att få kontakt 

med åklagaren för att det inte finns någon utsatt telefontid och samtalet kopplas vidare till 

växeln. 

 
Polismyndigheten ansåg att samverkansarbetet med åklagarmyndigheten fungerar bra. 

Åklagaren har utvecklat en bra kommunikation med utredarna och skickar kontinuerligt 

direktiv eftersom åklagaren oftast är förundersökningsledare i ungdomsärenden. Åklagaren 

försöker åka ut till de mindre orterna och träffar de som har hand om ungdomsutredningarna 

genom att det förekommer en tidsbegränsning. Tidsbegränsningen upplever en av 

respondenterna som positivt eftersom det ska gå fort i arbete med unga och anser att det är 

bättre att utreda nära den aktuella brottshandlingen. Polismyndigheten hade förslag på att 

utveckla en grundmall, som polisen har att utgå från i andra sammanhang, som vid 

ungdomsbrott kan användas som direktiv istället för att åklagaren hela tiden ska behöva lägga 

fram dessa. Sammanhang där parterna träffas personligen var även något som en av 

respondenterna ansåg kunde förbättras eftersom de idag sällan träffas. Respondenten är 

medveten om att det handlar om tid och säger att det är uppskattat från polismyndighetens 

sida att åklagaren tar sig tid att komma dit. 

 

4.1.3. Samverkansarbetets effekter 

Alla fem respondenter från de intervjuade myndigheterna anser att samverkan medför positiva 

effekter i arbetet. Polismyndigheten menar att deras arbete inte skulle fungera på samma sätt 

om de inte hade haft möjlighet att samverka med andra aktörer. En av respondenterna från 

polismyndigheten förklarar att de ibland kan ha en lösning på problemet men inte medlen som 



21 

 

behövs för att lösningen ska kunna genomföras. Genom att samverka med andra aktörer som 

har tillgång till dessa medel kan de uppnå lösningen och respondenten uttrycker följande: 

”[…] vi kan vara motorn då och förklara för dem hur vi ska nå dit”. Polismyndigheten anser 

också att samverkan medför en förståelse för varandras verksamheter, begränsningar och 

möjligheter samt att de parter som ingår i ett samverkansarbete har samma mål. Under 

intervjun med en av respondenterna från socialtjänsten framkom en negativ effekt vid 

samverkan, vilket kan vara om någon inte gör sin del i arbetet eller att andra kan känna sig 

hotad av samverkan, som exempelvis den aktuella klienten.  

 

4.2  Unga lagöverträdare 

4.2.1. Respondenternas definition av unga lagöverträdare 

Socialtjänsten anser att en ung lagöverträdare inkluderar barn och unga som har begått brott 

genom en kriminell handling, samtidigt som de har utsatt sig själv för någon fara. En av 

respondenterna utvecklar ordet ung och anser att det inkluderar barn och unga under arton år, 

likaså att det skulle kunna innefatta barn och unga mellan tretton och tjugo som är den 

kategori de arbetar utifrån. När det gäller den kriminella handlingen lägger socialtjänsten stor 

betydelse vid snatteri: ”Snatteri kan vara en början till någonting”. Socialtjänsten har 

uppfattningen att en del bedömer snatteri som oskadligt, medan de intervjuade 

socialsekreterarna anser att det är viktigt att ingripa i tid och förklara för ungdomarna hur det 

kan utvecklas med tiden: ”Jag tror att man kan stoppa många om man får in dem tidigt”. 

Polismyndigheten är också inne på att det är åldern som styr om ungdomarna går under 

formuleringen unga lagöverträdare och åklagarmyndigheten menar att det definieras i lagen 

där ungdomen är under arton år vid tidpunkten som brottet inträffat. 

 

4.2.2. Myndigheternas arbete med unga lagöverträdare 

Respondenterna som intervjuats inom socialtjänsten beskrev hur deras arbete fungerar 

gällande unga lagöverträdare. Socialtjänsten tror mycket på förebyggande arbete och 

använder sig av olika arbetsmetoder. En del i det förebyggande arbetet är att ungdomarna 

kommer dit för att prata och genomgår ett program med tio tillfällen inom olika livsområden. 

Ytterligare en insats är ungdomstjänst där socialtjänsten försöker ordna platser inom olika 

områden där ungdomarna får komma ut och arbeta av sina timmar. Insatsens utformning 

grundas på yttrandet och domstolens beslut. En av respondenterna belyser att socialtjänsten 

ska arbeta skyndsamt och fånga upp ungdomarna, samtidigt som de ska respektera att 



22 

 

polismyndigheten får göra sitt arbete. Ibland kan det hända att socialtjänsten måste gå in 

tidigare, beroende på brottshandlingen, vilket medför att socialtjänsten och polismyndigheten 

arbetar samtidigt och utvecklar ett samarbete. En viktig insats som socialtjänsten erbjuder är 

medling vilket ska erbjudas alla och har en brottspreventiv effekt. Socialtjänsten skriver oftast 

utredningar då ungdomarna innehar en ålder under femton år för att se om det finns ett behov 

av insatser. Är ungdomarna över femton år skriver socialtjänsten oftast ett yttrande till 

åklagarmyndigheten. 

 
När ett brott har begåtts är polisen först på plats och skriver en anmälan då en misstanke inte 

delges direkt på plats. Anmälan går sedan vidare till brottssamordningen för granskning och 

slutligen till ungdomsutredaren inom polismyndigheten. Ungdomsutredaren läser in sig på 

ärendet för att sedan ta kontakt med socialtjänsten och kalla den unge till förhör. 

Vårdnadshavarna ska även underrättas att den unge har begått ett brott och därmed är 

misstänkt innan polismyndigheten kallar till förhör. Efter förhöret ska en grundlig redovisning 

utarbetas och skickas till åklagarmyndigheten. Polismyndigheten har skyldighet att informera 

angående medling och medlingsinsatsen utförs av professionella utomstående. 

 
Vid åklagarmyndigheten finns speciellt utsedda ungdomsåklagare som arbetar med unga 

lagöverträdare. Lagen ålägger handläggningstider vid utredningar som ska följas om det inte 

föreligger särskilda skäl. Utredningen kan resultera i åtal eller åtalsunderlåtelse, vilket betyder 

ett konstaterande att brott är begånget och resulterar i varken rättegång eller påföljd. Vid 

beslut om åtalsunderlåtelse kallas den unge, vårdnadshavare och socialtjänst för att närvara 

vid beslutet. Åklagarmyndigheten inhämtar även yttranden från socialtjänsten, vilket de är 

skyldiga att göra. Det förekommer även en del ärenden där brottet överstiger sex månaders 

fängelse vilket innebär att åklagarmyndigheten ansvarar för förundersökningen: ”Det är 

mycket ungdomsutredningar [...] och det är allsköns brott, inte bara lindriga, utan det är 

väldigt mycket avancerade brott faktiskt”.  

 

4.2.3. Utredningar enligt 31 § LUL 

Socialtjänsten i den aktuella kommunen utför inte utredningar enligt 31 § LUL särskilt ofta 

när det gäller ungdomar under femton år, utan det är mer vanligt förekommande med 

samverkanssamtal. När polismyndigheten håller förhör kan socialtjänsten ibland medverka 

och stötta ungdomen eftersom de ska ta kontakt med socialtjänsten och informera när ett 

förhör ska inledas med den unge. En av respondenterna från socialtjänsten anser följande 
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angående utredningarna: ”[…] jag tycker oftast att vi gör vår utredning och polisen gör sin, 

att man har en kontakt men ändå inte gör det på uppdrag”. Under en av intervjufrågorna som 

innefattade polisens utredningar och om socialtjänsten ansåg att dessa var inom en bra tidsram 

eller om polismyndigheten tar tid på sig innan de kallar den unge till förhör hade 

respondenterna olika uppfattningar. Den ena respondenten upplevde att det fungerade bra, 

medan den andra respondenten ansåg att det ibland kunde bli väntan, fast detta medförde inte 

några problem i deras arbete och samarbetet fungerar bra vilket medför att de lätt kan ta 

telefonkontakt med polismyndigheten och komma fram till en lösning. Polismyndigheten 

ansåg att de är bra på att tillmötesgå socialtjänsten när de vill ha ett förhör med den 

misstänkte, fast oftast sker detta endast vid grövre brott. Det förekommer även fall då 

polismyndigheten väljer att utreda utan socialtjänstens begäran vilket kan vara när det finns en 

äldre gärningsman involverade och som därmed är straffmyndig. Polismyndigheten förhör de 

minderåriga som varit delaktig i brottsaktiva händelsen för att nå fram till den straffmyndige.  

 
Vid frågan om utredningarna medför en brottspreventiv effekt framkom olika uppfattningar 

inom myndigheterna. Respondenterna inom socialtjänsten ansåg att utredningarna i sig inte 

har en brottspreventiv effekt utan att samverkansarbetet har det, även att det är individuellt 

hos varje person. Den brottspreventiva effekten kan skilja sig beroende på vem som utför 

utredningen och vilken ungdom det handlar om, samt att utredningen kan skapa ett förakt hos 

ungdomen mot socialtjänsten och polismyndigheten, samtidigt som det kan vara 

avskräckande. Polismyndigheten anser att deras utredningar har en brottspreventiv effekt och 

att det kan förknippas med medling genom att den unge förstår allvaret med händelsen. En av 

respondenterna anser att det är en konsekvens som leder till att den unge kan förstå allvaret i 

ett preventivt syfte genom att komma till polisstationen. Respondenten uttrycker följande: 

 
Det är viktigt vilka signaler samhället skickar till de här ungdomarna som begår brott [...] just 

att det blir konsekvenser, annars blir det att de umgås i sina grupper och de märker att de kan 

göra saker utan att det blir någonting.. Så nog är det preventivt allt, det tycker jag.  

 

4.2.4.  Aktuella insatser 

Om det behövs insatser i arbete med brottsaktiva ungdomar tror en av respondenterna från 

socialtjänsten att bemötandet är viktigt:  

 
Insatsen tror jag [...] alltså det är väl egentligen inte en insats i sig, men jag tror insatsen att 

man ser dem och att man bemöter dem tidigt och att man kan lyssna på dem när de kommer, 
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för jag menar det är en anledning till att man begår ett brott. Troligtvis så mår man kanske 

inte så bra, så jag tror det här mötet med en vuxen och kanske kan få prata ut. Alltså just den 

biten tänker jag är kanske egentligen det viktigaste.  

 
Ungdomstjänst är den vanligaste insatsen, medan beslut enligt LVU sällan förekommer och 

vid intervjun berättade respondenterna att det för tillfället inte förekommer några ärenden 

enligt LVU. Polismyndigheten anser att socialtjänsten gör ett bra arbete i deras beslut om 

insatser: ”[...] det faller tillbaka lite på det här att få förståelse för varför de tar det här 

beslutet [...] 150 timmars samhällstjänst verkar inte vara så mycket, men det är ju andra 

insatser också, det är inte bara samhällstjänsten, utan att de går på samtal med mera”. 

Polismyndigheten är övertygad om att socialtjänsten jobbar oerhört hårt vid ärenden enligt 

LVU samt yttranden och tvivlar inte på deras beslut angående påföljd. Polismyndigheten 

anser att medling är ett bra redskap när man arbetar med unga: ”Jag tror att, många gånger 

så är det här bästa straffet för ungdomar som begår brott. Att man får konfronteras med 

målsägaren och verkligen stå där och förklara det här och förstå hur utsatt den här personen 

blev av det jag gjorde. Jag tror att det är absolut det bästa”.  

 

4.3  Lagstiftning 

4.3.1. Sekretesslagens samt ytterligare lagstiftnings betydelse i samverkansarbetet 

Sekretessens betydelse i samverkansarbetet skiljer sig åt mellan respondenterna. Två 

socialsekreterare intervjuades varav de hade skilda åsikter angående sekretessen. Ena 

socialsekreteraren anser att det fungerar bra: ”Sekretessen kan man faktiskt gömma sig bakom 

och man kan använda sig av den positivt också och vi använder den positivt”. Om det finns 

ett behov att ta upp en person i samverkansgruppen kan detta göras med ett samtycke från 

personen, vilket enligt respondenten inte är ett problem. Den andra socialsekreteraren anser 

dock att sekretesslagen kan medföra problem och berättar att socialtjänstens sekretess kan 

upplevas som svår av samhället. Även hos respondenterna inom polismyndigheten förekom 

meningsskiljaktigheter angående sekretessen där ena respondenten inte såg det som ett 

problem medan den andra respondenten hade en annan uppfattning:  

 
Jag kan uppleva det som ett hinder ibland för att vi ska kunna göra ett bra jobb och ytterst så 

är det den det berör som det drabbar mest egentligen. Sekretessen har en funktion, en uppgift 

att fylla givetvis det får man ha förståelse för, samtidigt så kan man uppleva att det är ett 

hinder i vissa sammanhang.  
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Enligt åklagarmyndigheten beror det på vilken myndighet som samverkansarbetet sker kring 

och respondenten anser att sekretessen kan medföra problem, samtidigt som det ibland 

fungerar bra.  

 
Både åklagarmyndigheten och en av respondenterna från socialtjänsten anser att 

lagstiftningen kan medföra svårigheter med anledning av att myndigheterna har olika mål i 

samma arbetssituation. Socialtjänsten belyste detta och illustrerade en svårighet som uppstod i 

deras samverkansarbete med polismyndigheten: ”[…] om vi har dem under femton då ser det 

liksom ut nästan som att vi ska bedriva någon brottsutredning. Att vi liksom ska utreda om 

personen i fråga har begått brott eller inte, för att polisen inte får förhöra de som är under 

femton […]”. 
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5 Analys 
Nedan kommer en sammanställning i form av en analys där de genomförda intervjuerna från 

kapitel fyra kopplats samman med den tidigare forskningen i kapitel tre. Det förekommer 

även här en uppdelning av teman som i föregående kapitlet för att lättare få en överblick över 

syftets uppfyllelse. 

5.1 Samverkansarbete 

5.1.1 Samverkansbegreppets definition utifrån respondenterna och forskare 

Socialtjänsten definierade samverkan utifrån personliga möten och telefonkontakt något som 

även Lindberg (2009) lägger fokus på. Lindberg menar att myndigheterna måste utveckla en 

fungerande kommunikation för att samverkansarbetet ska fungera, vilket även socialtjänsten 

anser är en utgångspunkt i samverkan med utomstående myndigheter. Respondenterna från 

socialtjänsten och polismyndigheten ansåg även att samverkan är när myndigheterna har ett 

gemensamt intresse och arbetar utifrån samma ärende. Danermark (2000) tar upp just detta 

och menar att samverkan är när myndigheterna har samma syfte och målsättning, även att 

insatserna blir effektivare genom att myndigheterna arbetar tillsammans. Ytterligare en del 

som respondenterna lägger vikt vid angående detta är att samverkan ger positiva resultat då 

myndigheterna arbetar utifrån samma ärende, samt att socialtjänsten anser att detta medför 

möjligheter till att upptäcka och arbeta förebyggande mot brottslighet.  

 
Positiva resultat är även något som Lindberg (2009) uppfattar att samverkan medför genom 

att metoden används som problemlösning och att myndigheterna använder samverkan för att 

arbeta fram en positiv förändring inom ett speciellt område. Åklagarmyndigheten menar att 

samverkan är när beslut och åtgärder fattas utifrån alla involverade aktörers perspektiv, vilket 

belyses av Lindberg som menar att myndigheterna tillsammans ska utfärda arbetssätt och 

motiv vid samverkansarbete inom det givna problemområdet. Lindberg tar även upp 

anledningen till att myndigheterna väljer att samverka med utomstående myndigheter vilket 

finns reglerat i lagstiftning och att de arbetar för att förebygga ett givet problem, vilket 

benämns som en nödvändighet. I de intervjuade myndigheternas lagstiftning framkommer 

betydelsen av samverkan, samt att myndigheterna ska samverka med utomstående 

myndigheter. Anledningen till att myndigheterna samverkar är för att de med varandras 

kunskaper och resurser tillsammans ska arbeta i ett preventivt syfte.  
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5.1.2. Effekter vid användandet av samverkan som arbetsmetod 

Lindberg (2009) tar upp olika motiv till varför myndigheterna samverkar och 

polismyndigheten har liknande uppfattning. En av respondenterna från polismyndigheten 

förklarade att de ibland kan ha en lösning på problemet som de däremot inte kan genomföra 

på grund av att de inte har tillgång till de medel som behövs. Genom att samverka med 

utomstående myndigheter anser respondenten att lösningen kan genomföras eftersom de får 

tillgång till medlen som behövs. Lindberg tar upp detta under begreppet stabilitet som ingår i 

myndigheternas samverkansmotiv där det framkommer att myndigheter som utvecklar ett 

samverkansarbete inför en stabilitet inom den egna myndigheten då de får tillgång till nya 

resurser. Dessa resurser medför att myndigheterna tillsammans kan utföra ett bättre arbete 

samt hitta nya lösningar till aktuella problem. Polismyndigheten menar även att de i vissa 

sammanhang kan agera motor och förklara för de utomstående myndigheterna hur de ska nå 

den angivna målsättningen. Detta leder till att polismyndighetens organisation blir mer 

produktiv genom de nya kunskaper och tillgångar som samverkansprocessen medför, något 

som Lindberg tar upp under begreppet effektivitet. 

 
Lindberg (2009) tar upp faktorer som kan hindra myndigheterna att ingå en 

samverkansprocess där en av svårigheterna är individers olika synsätt och som grundar sig på 

individernas olika yrkesroller. Respondenten från åklagarmyndigheten ser detta som en del av 

samverkansprocessen och menar att myndigheterna fattar beslut och vidtar åtgärder utifrån 

alla aktörers perspektiv vilket medför att alla myndigheterna blir en del av helheten. I 

rapporten Barn som begår brott (Öberg, 2007:16) framkom synpunkter från socialtjänsten och 

polismyndigheten angående myndigheters bristande engagemang när de arbetar med 

gemensamma ärenden. En liknelse till detta tog en av respondenterna från socialtjänsten upp 

som en negativ effekt vid samverkan. Respondenten menade att det kan medföra en negativ 

effekt då individer som ingår i en samverkansprocess visar bristande engagemang genom att 

inte göra sin del i arbetet. Detta var däremot inget som respondenten själv upplevt vid arbete 

med utomstående myndigheter, vilket inte stämmer överens med de synpunkter som framkom 

i brottsförebyggande rådets rapport. Den intervjuade socialtjänsten har ett väl fungerande 

samarbete med de samverkande myndigheterna. 

 

 5.1.3 Uppfattningar angående samverkansprocessen 

 I brottsförebyggande rådets rapport Barn som begår brott (2007:16) utfördes intervjuer med 

representanter från socialtjänsten och polismyndigheten där det framkom att de är nöjda med 
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samverkansarbetet och att inget bör ändras. Respondenterna från den intervjuade 

socialtjänsten anser att samverkansarbetet med polismyndigheten fungera bra och att det finns 

en öppenhet mellan myndigheterna. Även respondenterna inom polismyndigheten har denna 

åsikt och anser att de har en fungerande samverkan med socialtjänsten. Detta medför att 

brottsförebyggande rådets uppfattning angående samverkan med de angivna myndigheterna 

stämmer överens med de intervjuade respondenterna uppfattning. Trots att samverkansarbetet 

fungerar anser respondenterna inom myndigheterna att vissa delar kan utvecklas och bli 

bättre. En av respondenterna från socialtjänsten belyser strukturen och rutiner som en del i 

samverkansprocessen som kan utvecklas och bli bättre. Denna uppfattning förekom inte inom 

polismyndigheten, däremot ansåg en av respondenterna att det existerar en 

envägskommunikation med anledning av att socialtjänsten inte informerar polismyndigheten 

angående de beslutande insatserna efter att de lämnat över ansvaret till socialtjänsten. 

Tillgängligheten till detta skulle medföra stor betydelse för polismyndighetens fortsatta 

arbete. Brottsförebyggande rådet har i rapporten Barn som begått brott (2008:11) upplevt att 

myndigheternas samverkan inte fungerar eller är tillräckligt utvecklad, något som även 

illustreras i respondenternas uppfattningar. Socialtjänsten önskar utvecklade strukturer och 

rutiner, medan polismyndigheten anser att det förekommer en envägskommunikation. Detta är 

ett tydligt tecken på att samverkansprocessen kan utvecklas ytterligare och bli ännu bättre, 

även fast samverkan dess emellan fungerar bra som den är idag. 

 
Samverkansprocessen mellan socialtjänsten och åklagarmyndigheten framkommer inte i 

tidigare forskning. Genom de utförda intervjuerna kan det utläsas att det förekommer en 

positiv inställning från myndigheterna angående samverkansarbetet. En av respondenterna 

från socialtjänsten samt respondenten inom åklagarmyndigheten hade samma åsikt angående 

negativa inslag i samverkansprocessen. Båda har uppfattningen av att det är svårt att komma i 

kontakt med respektive myndighet, vilket visar på en gemensam svaghet inom de angivna 

myndigheterna. Även här kan inslag av bristande utveckling i samverkansprocessen 

förekomma, något som brottsförebyggande rådet åskådliggjorde (Ibid.). Polismyndigheten 

och åklagarmyndigheten var även de positiva till samverkansarbetet mellan myndigheterna. 

Polismyndigheten ansåg att det förekommer en bra kommunikation även om en förbättring 

kan ske genom att inrätta fler personliga träffar och möten än de som är utsatta idag, samtidigt 

som de medvetna om att det handlar om tid.  
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5.2 Unga lagöverträdare                 

5.2.1. § 31-utredningar och dess effekt 

Brottsförebyggande rådet har sett att samverkansarbetet mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten gällande § 31-utredningar inte alltid fungerar samt att detta kan variera 

beroende på vilken kommun det handlar om (Öberg, 2007:16). Utifrån de intervjuade 

myndigheterna framkom att de inte utför så många utredningar och en av respondenterna från 

socialtjänsten menade att de och polismyndigheten gör egna utredningar och därefter etablerar 

en kontakt. Polismyndigheten ansåg att de uppfyller socialtjänstens behov att inleda förhör, 

samtidigt som det förekommer fall där polismyndigheten väljer att utföra utredningar utan 

socialtjänstens begäran. Eftersom socialtjänsten inte utför så många utredningar är det svårt 

att få en inblick i om samverkansarbetet fungerar eller inte, däremot tar myndigheterna 

kontakt med varandra när de utfört sina egna utredningar, vilket tydliggör ett väl fungerande 

samarbete.  

 
Enligt brottsförebyggande rådets rapport Barn som begår brott (2007:16) framkom 

uppfattningar att socialtjänsten sällan begär utredningar enligt § 31 LUL, vilket konstateras 

genom socialtjänstens svar under intervjun. Socialtjänsten i denna kommun väljer att använda 

samverkanssamtal istället för att inleda utredningar, vilket medför att dessa sällan behövs. 

Brottsförebyggande rådet menar att detta beror på att brotten inte är tillräckligt allvarliga och 

att socialtjänsten och polismyndigheten tar kontakt med varandra för att delge information 

även fast ingen utredning inletts (Ibid.). De intervjuade respondenterna från socialtjänsten och 

polismyndigheten anser också att deras samarbete fungerar bra, vilket medför att de inrättar 

en kontakt med varandra om det förekommer ett behov även fast ingen utredning inletts.  

 
Den intervjuade socialtjänsten anser att polisen håller sig inom en bra tidsram när de utför 

utredningar med unga som begått brott, samtidigt som en av respondenterna upplevt att det 

ibland har tagit tid. Detta har dock inte medfört några problem i deras arbete utan den 

etablerade kontakten leder till en fungerande kommunikation och lösning när socialtjänsten är 

i behov av information. Detta stämmer överens med brottsförebyggande rådets uppfattning. 

Brottsförebyggande rådet menar att en del av representanterna från socialtjänsten som deltagit 

i undersökningen anser att polisen arbetar för länge med utredningarna (Öberg, 2007:16).  

 
Brottsförebyggande rådet har genom intervjuer med representanter från socialtjänsten sett att 

vissa socialsekreterare anser att förhör med barn och ungdomar tillsammans med 
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vårdnadshavare där både polismyndigheten och socialtjänsten finns representativa har en 

brottspreventiv effekt (Öberg, 2007:16). De intervjuade myndigheterna hade olika 

uppfattningar angående detta och socialtjänstens svar överensstämmer inte med 

brottsförebyggande rådets redogörelse. Socialtjänsten menade att det inte är utredningarna i 

sig som har en brottspreventiv effekt utan att det beror på myndigheternas samverkan. 

Polismyndigheten däremot anser att utredningarna har en brottspreventiv effekt och menar att 

unga kan få en förståelse för deras handlingar genom att ett förhör på polisstationen blir till en 

konsekvens.  

 

5.2.2. Socialtjänstens insatser 

Representanter från den intervjuade socialtjänsten har endast arbetat med ett fåtal ärenden 

som beslutats enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Den vanligaste och 

mest förekommande insatsen är ungdomstjänst. I tidigare forskning kan utläsas att 

socialtjänsten som ingått i undersökningen fått uppfattningen av att polismyndigheten anser 

att insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ska användas i fler 

ärenden (Öberg, 2007:16). Respondenterna från polismyndigheten har inte den här 

uppfattningen, utan de anser att socialtjänstens arbete gällande insatser är bra och tvivlar inte 

på deras beslut angående påföljd.  

 
Den intervjuade socialtjänsten lägger stor betydelse vid snatteri och har en uppfattning av att 

en del ser snatteri som något oskadligt. I en av brottsförebyggande rådets rapporter beskriver 

en socialsekreterare att snatteri oftast inte leder till någon insats på grund av att det inte ses 

som en allvarlig brottshandling, utan något som kommer att upphöra med tiden (Öberg, 

2007:16). Respondenterna från socialtjänsten menar att det kan vara en början till något 

ytterligare och anser att det är viktigt att ingripa i tid, vilket är en motsvarighet till det som 

framkommit i brottsförebyggande rådets rapport.  

 

5.3 Lagstiftning  

5.3.1. Sekretesslagens samt ytterligare lagstiftnings påverkan vid samverkan 

I förvaltningslagens 6 § står det angivet att myndigheterna ska lämna uppgifter till 

utomstående myndigheter utan att myndigheternas egen lagstiftning angående sekretessen 

överskrids (Thunved & Clevesköld, 2009). De två respondenter som intervjuades från 

socialtjänsten hade skilda uppfattningar angående sekretessens betydelse när de samverkar 
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med utomstående myndigheter. Ena respondenten ansåg att den kan medföra problem och den 

andra respondenten anser att de använder sekretessen positivt genom att de samtalar med den 

unge för att få dennes samtycke, vilket medför till ett fungerande arbetssätt. Socialtjänsten tar 

hänsyn till den egna myndighetens lagstiftning angående sekretessen genom att inte 

överskrida överlämnandet av uppgifter som Thunved och Clevesköld tar upp eftersom de 

begär samtycke från den unge. Detta är även något som en av respondenterna från 

polismyndigheten lägger fokus på med anledning av att det är den unge som blir drabbad när 

de inte kan utföra sitt jobb på ett tillräckligt bra sätt, vilket kan påverkas av 

sekretesslagstiftningen eftersom de inte kan ta del av all tillgänglig information. 

Respondenten inom åklagarmyndigheten har en delad uppfattning angående detta och menar 

att sekretessen kan vara både positiv och negativ beroende på den myndighet som 

samverkansprocessen sker kring.  

 
Under intervjuerna framkom ytterligare tankar angående lagstiftning som kan medföra 

problematiseringar vid samverkan med utomstående myndigheter. Respondenten från 

åklagarmyndigheten, samt en av respondenterna från socialtjänsten, ansåg att det kan uppstå 

olika målsättningar inom myndigheterna vid samma arbetssituation. Kunskapsläget som 

tidigare redovisats belyste att polismyndigheten och åklagarmyndigheten har ett likartat 

arbetssätt samt att det ibland kan förekomma en skillnad mellan myndigheterna när de arbetar 

med unga lagöverträdare. Anledningen till att denna skillnad ibland uppstår anses bero på att 

regler och lagstiftning är otydliga (Jarl, Holmberg, & Öberg, 2008:11). Detta är inte något 

som respondenterna har nämnt under intervjuerna utan endast att myndigheterna kan ha olika 

målsättningar. Socialtjänsten belyste däremot en svårighet som ibland kan uppstå med 

polismyndigheten där respondenten upplevt det som att de ska bedriva någon form av 

utredning när den unge är under femton år av den anledningen att polismyndigheten inte får 

förhöra de under femton år. 
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6 Sammanfattning av analysen  
Nedan kommer en sammanställning av de mest väsentliga delar som framkommit i rapportens 

analysdel där tidigare forskning samt de utförda intervjuerna kopplats samman:   

 
Samverkansarbete 

 Respondenterna hade samma synsätt som Danermark (2000) angående 

samverkansbegreppets definition och ansåg att samverkan är när myndigheterna har 

ett gemensamt syfte och arbetar utifrån samma ärende.   

 Samverkan ses som en positiv arbetsmetod enligt respondenterna och forskare. 

Respondenterna anser att samverkan medför till ett upptäckande samt förebyggande 

arbetssätt och forskare menar att samverkan används som problemlösning. 

 Lindberg (2009) menar att myndigheterna ska utfärda gemensamma arbetssätt samt 

motiv att arbeta utifrån. Detta var även något som respondenten inom 

åklagarmyndigheten tog upp som en del i samverkansarbetet där myndigheterna tar 

beslut utifrån alla involverade aktörers perspektiv.  

 Samverkansarbetets effekter tar Lindberg (2009) upp under begreppen stabilitet och 

effektivitet, något som överensstämde med polismyndighetens uppfattning angående 

arbetssättet. Respondenterna menar att de inte alltid har tillgång till de medlen som 

behövs för att genomföra aktuella lösningar och vid samverkan med utomstående 

myndigheter kan dessa genomföras genom tillgängliga resurser samt nya kunskaper.  

 En av respondenterna inom socialtjänsten framförde ett exempel på en negativ effekt 

vid samverkan. Detta kan vara när individer som ingår i en samverkansprocess är 

oengagerade och inte gör sin del i arbetet. Detta var inget som respondenten själv hade 

upplevt och är därmed en motsägelse till de intervjuade myndigheterna i 

brottsförebyggande rådets rapport som ansåg att det förekom ett bristande 

engagemang mellan myndigheterna.  

 Brottsförebyggande rådet ansåg att samverkansarbetet mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten fungerande, vilket även framkom i respondenternas uttalanden.  

 Socialtjänsten och polismyndigheten har ett väl fungerande samverkansarbete, trots 

detta framkom åsikter under intervjuerna på förbättringar. 

 De intervjuade respondenterna inom socialtjänsten samt polismyndigheten ansåg att 

samverkansarbetet med åklagarmyndigheten fungerade bra. En av respondenterna 

inom socialtjänsten samt respondenten inom åklagarmyndigheten hade en gemensam 

uppfattning att det var svårt att komma i kontakt med respektive myndighet.  
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Unga lagöverträdare  

 Brottsförebyggande rådet hade uppfattningen att utredningarna inte alltid fungerar och 

att de givetvis skiljer sig beroende på kommun (Öberg, 2007:16). I dessa kommuner 

var det svårt att skapa sig en uppfattning angående detta eftersom de inte utför 

utredningar särskilt ofta, samtidigt som myndigheterna har en väl fungerande 

kommunikation.  

 I rapporten Barn som begår brott (2007:16) framkom att § 31 utredningar sällan 

utförs, vilket förstärktes genom det svar som respondenterna inom socialtjänsten 

framförde.  

 Respondenterna inom socialtjänsten har olika uppfattningar angående 

polismyndighetens utredningsarbete. En av respondenterna anser att de håller sig inom 

en bra tidsram, medan den andra respondenten uppfattar att det ibland kan ta tid.  

 Brottsförebyggande rådets representanter ansåg att utredningarna har en 

brottspreventiv effekt. Detta såg annorlunda ut i de utförda intervjuerna där 

representanterna från socialtjänsten inte alls såg utredningarna på det sättet, utan den 

uppfattningen förekom hos polismyndigheten.  

 De intervjuade respondenterna från polismyndigheten anser att socialtjänsten fattar rätt 

beslut angående insatser. Tidigare forskning visar att socialtjänsten uppfattat att 

polismyndigheten efterfrågar mer insatser enligt LVU. 

 
Lagstiftning 

 Uppfattningen angående sekretesslagstiftningens betydelse vid samverkan skilde sig åt 

mellan myndigheterna. Socialtjänsten hade delade uppfattningar där ena respondenten 

såg sekretesslagen som ett problem i vissa sammanhang, medan den andra 

respondenten ansåg att de användes sekretess positivt genom att de försöker få den 

unges samtycke. Polismyndigheten menar att det är den unge som blir drabbad när de 

inte får tillgång till all information som kan ha betydelse i deras arbete. Respondenten 

inom åklagarmyndigheten hade en delad uppfattning och menade att sekretessen kan 

vara både positiv och negativ beroende på vilken myndighet samverkan sker kring. 

 Ett hinder som kan uppstå vid samverkan enligt den tidigare forskningen är otydlighet 

i regler och lagstiftning vilket kan medföra skillnader i arbetssätten vid samverkan. 

Detta var inget som framkom under intervjuerna, däremot ansåg en av respondenterna 

inom socialtjänsten samt åklagarmyndigheten att det kan uppstå olika målsättningar. 
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7  Diskussion  
Nedan kommer en diskussion där de angivna frågeställningarnas uppfyllelse tas upp. Den 

tidigare forskningen, sammanställningen av intervjuerna samt analysdelen kommer här att 

komma till uttryck för att se om de uppfyllt uppsatsens syfte samt frågeställningar. Författaren 

har även kommit med förlag till vidare forskning.  

Samverkansarbetet mellan socialtjänst, polis- och åklagarmyndigheten 

Uppsatsens utgångspunkt var utifrån några angivna frågeställningar som använts för att 

besvara uppsatsens syfte. En av frågeställningarna var; Hur ser samverkansarbetet ut idag 

mellan Socialtjänsten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande unga 

lagöverträdare?. Under sammanställningen av intervjuerna framkom att de tre angivna 

myndigheterna ansåg att samverkansarbetet fungerar bra vid arbete gällande unga 

lagöverträdare. Däremot ansåg myndigheterna att samverkansprocessen kunde utvecklas ännu 

bättre och tog upp förslag på delar i processen som inte fungerade eller som de saknade. 

Respondenterna inom Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten hade samma åsikt om delar i 

samverkansarbetet som inte fungerade och båda myndigheterna ansåg att det var svårt att 

komma i kontakt med varandra via telefon. Det förekommer därmed brister inom båda 

myndigheterna som de själva inte uppmärksammat. Genom att utveckla kommunikationen 

mellan dessa myndigheter som gör det lättare att komma i kontakt med varandra kan 

myndigheterna utveckla ett bättre arbete, samtidigt som samverkansarbetet hamnar på en helt 

ny nivå. Brottsförebyggande rådet hade uppfattningen att Socialtjänsten och 

Polismyndighetens samverkan inte fungerade när de arbetar med unga lagöverträdare, vilket 

inte överensstämde med myndigheterna i Gävleborgs län. Om myndigheterna utvecklar 

samverkansarbetet till en ytterligare nivå kan de utforma nya riktlinjer i arbetet med unga som 

medför till att myndigheternas egna arbetsmetoder utvecklas till det bättre. Respondenten 

inom Åklagarmyndigheten kom med förslaget att inrätta ett liknande barnahus som arbetar 

med brottsaktiva barn och unga, vilket kan vara ett bra förslag på förbättringar i 

samverkansprocessen. Även om samverkansarbetet fungerade bra som det var idag 

förekommer alltid delar som kan utvecklas och bli bättre. Om det skulle inrättas ett liknande 

barnahus kan myndigheterna samverka på en helt ny nivå, arbeta i samma lokaler samt finnas 

nära tillhands om de behöver komma i kontakt med varandra, vilket underlättar problemet 

angående svårigheten att komma i kontakt med varandra som respondenterna tog upp. 

Myndigheterna kan därmed arbeta tätt intill varandra och har då lättare att förstå och sätta sig 

in i varandras arbetssätt samt myndigheternas styrning utifrån lagar och regler. Genom att 
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inrätta ett barnahus för kriminella barn och unga förekommer riktlinjer i kommunerna över  

myndigheternas arbetssätt samt agerande, vilket stärker och utvecklar samverkansprocessen. 

 

Fördelar respektive nackdelar med samverkansarbetet 

Nästa frågeställning som utgått från uppsatsens syfte var; Finns det några fördelar respektive 

nackdelar med samverkansarbetet enligt myndigheterna?. Respondenterna ansåg att 

samverkansarbete var en positiv arbetsmetod som medförde goda möjligheter. En av 

respondenterna inom polismyndigheten menade att de inte alltid hade de medlen som 

behövdes för att kunna genomföra en lösning till ett problem och genom att samverka med 

utomstående myndigheter kunde de få tillgång till detta samt ny kunskap. Vid arbete med 

människor är det viktigt att myndigheterna arbetar utifrån samma nivå och har gemensamma 

riktlinjer, något som samverkan medför. Myndigheter som samverkar och delar på de resurser 

och kunskaper som förekommer inom respektive myndighet kan skapa en gemensam 

utgångspunkt utifrån de olika arbetssätten. Detta leder till att de skapar en förståelse för 

varandras befogenheter, samtidigt som de arbetar mot ett gemensamt mål och kan utföra ett 

bättre arbete, vilket gynnar klienterna. Under intervjuerna framkom det även ett negativa 

inslag vid samverkansarbete. En av respondenterna inom socialtjänsten ansåg att när någon 

inte gör sin del i arbetet eller känner sig hotad av samverkansprocessen, kan detta medföra 

problem vid arbete med utomstående myndigheter. Om någon individ som är involverad i en 

samverkansprocess inte skulle utföra sitt arbete medför detta problem för alla involverade, 

vare sig de är professionella eller klienter. Alla som samverkar i processen blir drabbade i 

arbetet samtidigt som de utsatta riktlinjerna inte längre håller. Detta medför i sin tur problem 

för klienten eftersom de verksamma inom ärendet inte arbetar gemensamt utifrån ärendet och 

klientens behov.  

 

§ 31-utredningarnas fungerande 

Ytterligare en frågeställning som utgått från uppsatsens syfte var; Hur fungerar § 31-

utredningarna som polismyndigheten utför på socialtjänstens begäran med brottsaktiva 

unga?. Den intervjuade socialtjänsten utför i stort sätt inga § 31-utredningar då det inte 

förekommer det behovet i kommunen, däremot etablerar myndigheterna en kontakt om de är i 

behov att delge information samt själva bli informerade när de utför sina egna utredningar. 

Brottsförebyggande rådet hade uppfattningen att utredningarna inte riktigt fungerade mellan 

myndigheterna, i detta fall är det svårt att svara på eftersom de inte utför utredningar så ofta. 
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Det framkommer däremot att myndigheterna har ett bra och väl fungerande arbete som gör att 

de själva kan utföra sina egna utredningar och sedan rapportera till den utomstående 

myndigheten. Den etablerade kontakten mellan myndigheterna tog Brottsförebyggande rådet 

upp som en orsak till varför socialtjänsten inte väljer att utföra § 31-utredningar tillräckligt 

ofta. Myndigheterna har en bra arbetsrelation och behöver inte använda sig av utredningar 

vilket i sin tur kanske kan medföra till att myndigheterna sparar tid och även leder till en 

ekonomisk vinning, utan att det drabbar klienten. Respondenterna inom polismyndigheten 

ansåg att de tillgodoser socialtjänstens behov vid inledande av utredningar samtidigt som 

respondenterna inom socialtjänsten anser att det fungerar bra. En av respondenterna inom 

socialtjänsten ansåg däremot att polisen ibland arbetar för länge med utredningarna, en 

uppfattning som även Brottsförebyggande rådet har, däremot ansåg respondenten att det inte 

medförde problem i deras arbete. Respondenterna inom socialtjänsten ansåg däremot inte att 

utredningarna hade en brottspreventiv effekt, något som respondenterna inom 

polismyndigheten samt de intervjuade socialsekreterarna i Brottsförebyggande rådets rapport 

uppfattade annorlunda. Då den intervjuade socialtjänsten betraktar utredningarna som icke 

brottspreventiva kan det vara en orsak till att de väljer andra insatser trots att de skulle kunna 

ha en betydelse i arbetet. Här kan det utvecklas problematiseringar i arbetet eftersom 

polismyndigheten ser utredningarna som brottspreventiva och samtidigt ska samverka med 

socialtjänsten som har ett annat synsätt.  

 

 Sekretesslagens betydelse vid samverkan 

Den sista frågeställningen i uppsatsen var; Medför sekretesslagen problem vid samverkan?. 

Denna fråga resulterade i olika svar från de intervjuade respondenterna och i 

förvaltningslagen framgår att myndigheterna ska lämna uppgifter till utomstående 

myndigheter samtidigt som de ska ta hänsyn till den egna sekretessen. Respondenterna inom 

socialtjänsten hade olika uppfattningar och ansåg att sekretessen är både positiv och negativ. 

Respondenterna inom polismyndigheten menade att sekretess kan medföra problem i deras 

arbete genom att de inte får tillgång till all viktig information som har betydelse i deras arbete, 

som i sin tur leder till att den unge drabbas. Den intervjuade respondenten inom 

åklagarmyndigheten hade en förklaring till att sekretessens negativa samt positiva effekter 

beror på den myndighet som samverkansarbetet sker kring. Vid jämförandet av 

respondenternas svar kan utläsas att sekretessen inte alltid medför problem vid 

samverkansarbetet mellan myndigheterna samtidigt som det kan uppstå problematiseringar. 
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Myndigheterna har olika åsikter i detta vilket kan medföra svårigheter i ett samverkansarbete 

där det uppstår problem vid hantering av uppgifter. I detta fall verkade det inte förekomma 

några problem med sekretessen vid det tillfället då intervjuerna utfördes, något som förstärker 

myndigheternas samverkansprocess.  

 

Metod diskussion 

Jag anser att de använda metoderna har uppfyllt syftet med uppsatsen och att de var en bra 

utgångspunkt för att uppnå svaren på de angivna frågeställningarna. Självfallet kan 

sammanställningen av intervjuerna ha sett annorlunda ut om fler intervjuer utförts inom 

myndigheterna. Vid utförandet av uppsatsen förekom riktlinjer där ett begränsat antal sidor 

var en av utgångspunkterna, detta medförde till att författaren valde att begränsa sig till fem 

intervjupersoner så att sammanställningen av intervjuerna inte skulle bli allt för omfattande. 

Tematiseringen som förekommit genom hela uppsatsen har varit ett bra upplägg och tydliggör 

den råda tråden som ska följa i alla avsnitten, samtidigt som uppsatsens frågeställningar 

kommit till uttryck och förtydligats. Meningskoncentrering som analysmetod medförde till en 

god strukturering där det väsentligaste från intervjuerna kunde sammanställas samt att 

informationen lättare kunde sammankopplas med de angivna frågeställningarna. Resultatet av 

intervjuerna samt analysdelen valdes att delas upp för att lättare kunna urskilja 

intervjupersonernas ståndpunkter och den tidigare forskningen vilket medförde till en 

tydligare analys. 

 

Avslutande synpunkter och slutsatser 

Det valda ämnet har betydelse i samhället för att få fram myndigheternas åsikter angående 

samverkan samt om det fungerar som det är idag eller om det kan förbättras. Genom att få 

fram denna information kan utvecklingar ske för att förbättra arbetsprocesserna och 

uppmärksamma de problem som finns i kommunerna inom det angivna ämnet. Länet kan 

även ta del av myndigheternas olika arbetssätt och skapa en förståelse för deras arbete. Det 

förekommer inte mycket forskning angående samverkansarbetet mellan myndigheterna när 

det gäller arbete med ungdomsbrottslighet, något som Peaslee (2009) också belyser. För att 

myndigheterna ska kunna utveckla samverkan med utomstående myndigheter och ta del av 

olika arbetssätt bör det förekomma mer forskning inom ämnesområdet. Ingen av 

respondenterna inom de intervjuade myndigheterna tog upp riktlinjer som förekom i 
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kommunen vid arbete med unga lagöverträdare och en utveckling inom detta kanske kan 

medföra en ännu bättre samverkan och ytterligare metoder vid hanteringen av de unga.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under uppsatsens utförande uppstod ytterligare funderingar kring ämnet och nedan kommer 

en sammanställning med förslag till vidare forskning: 

 Hur fungerar de beslutande insatserna när barn och ungdomar döms enligt LUL? 

 Jämföra en av myndigheterna i varje län för att se om deras arbetssätt skiljer sig åt i 

arbetet med unga lagöverträdare. 

 Genomföra en kvantitativ studie i ämnet för att uppnå ett större resultat och se hur 

arbetet gällande unga lagöverträdare fungerar i hela länet.  

 Titta på myndigheternas arbetssätt utifrån barn och ungas perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

 
Hej! 

 

Jag vill härmed inbjuda er till att delta i en intressant och givande studie. Studien i sin helhet 

innefattar att skapa en förståelse och få en klar bild över hur samverkansarbete mellan 

Socialtjänsten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten fungerar idag på några orter i ditt 

län. Anledningen till att dessa myndigheter blivit utvalda är för att se hur samverkan fungerar 

gällande unga lagöverträdare, då det förekommer särskilda regler för ungdomar under arton år 

och myndigheter som socialtjänst, polis och åklagare samverkar på en lokal nivå gällande 

detta. 

 

För att få tillgång till information kommer intervjuer att utföras med anställda inom de 

utsedda myndigheterna. Under intervjun kommer det förekomma en bandspelare som ska 

underlätta att transkriberingen av materialet blir noggrant utfört, men självfallet är detta 

frivilligt. Materialet kommer sedan att sammanställas i en akademisk uppsats vid 

Mittuniversitet i Östersund där projektet sker under vetenskaplig handledning. Det tillgängliga 

intervjumaterialet kommer vara helt konfidentiellt och avidentifierat, där endast författaren 

har tillgång till materialet, och vid färdigställande av den akademiska uppsatsen kommer det 

tillgängliga intervjumaterialet att förstöras. 

 

Deltagandet i denna studie är givetvis frivilligt och väljer du att delta kan du när som helst 

välja att avbryta din medverkan. En uppföljning kommer att ske via telefon efter att detta brev 

skickats ut, för att se om det förekommer något intresse av att delta i studien. Är du och/eller 

dina arbetskamrater intresserade och vill delta i en intervju kan ni medge ert samtycke vid 

uppföljningen. Har ni ytterligare frågor eller funderingar angående studien och/eller 

tillvägagångssättet är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller min handledare.  

 

Med vänliga hälsningar: 

 
 

Socionomstudent:    Handledare: 

Linn Svensson   Univ. Adjunkt. 

Tel:     Anders Röjdé 

E-post:     Tel: 

    E-post: 
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Bilaga 2. Intervjuformulär, Socialtjänsten 

Samverkansarbete 

 Vad är samverkan för er? 
 Hur fungerar samverkan med Polismyndigheten gällande kriminella unga? 

 Skulle något kunna bli bättre? I så fall, vad? 

 Hur fungerar samverkan med Åklagarmyndigheten gällande kriminella unga? 

 Skulle något kunna bli bättre? I så fall, vad? 

 Finns det någon nätverksgrupp (exempelvis socialtjänst, polis och brottsofferjour) i 

kommunen som arbetar med kriminella unga? 

 Anser ni att samverkan med andra myndigheter är en positiv arbetsmetod? 

 Förekommer det några negativa följder vid samverkan med andra myndigheter? 

 

Unga lagöverträdare 

 Vad är unga lagöverträdare enligt er? 
 Hur arbetar ni med unga lagöverträdare? 
 Har ni utsatta riktlinjer i kommunen för att hantera problemet gällande unga 

lagöverträdare? 
 Utför ni ofta § 31-utredningar? 
 Medverkar ni när polisen utför § 31-utredningar på egen begäran (utan att ni är i behov 

av det)? 
 Anser ni att polisen utför utredningarna inom en bra tidsram eller tar det för lång tid 

innan polisen kallar barnet till förhör? Påverkar detta eran förhandsbedömning? 
 Har utredningarna en brottspreventiv effekt enligt er mening? 
 Vilka insatser är vanligast i arbete med unga kriminella (om det behövs insatser)? 
 Uppfattar ni att polisen önskar andra insatser än de ni beslutar? 
 Är det någon insats som ni anser är bättre än någon annan? 

 

Lagstiftning 

 Medför sekretesslagen problem vid samverkan med utomstående myndigheter? I så 

fall, varför? 

 Kan annan lagstiftning medföra problem vid samverkan med utomstående 

myndigheter? I så fall, vad? 
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Bilaga 3. Intervjuformulär, Polismyndigheten 

Samverkansarbete 

 Hur fungerar samverkan med Socialtjänsten gällande kriminella unga? 

 Skulle något kunna bli bättre? I så fall, vad? 

 Hur fungerar samverkan med Åklagarmyndigheten gällande kriminella unga? 

 Skulle något kunna bli bättre? I så fall, vad? 

 Finns det någon nätverksgrupp (exempelvis socialtjänst, polis och brottsofferjour) i 

kommunen som arbetar med kriminella unga? 

 Anser ni att samverkan med andra myndigheter är en positiv arbetsmetod? 

 Förekommer det några negativa följder vid samverkan med andra myndigheter? 

 

Unga lagöverträdare 

 Vad är unga lagöverträdare enligt er? 
 Hur arbetar ni med unga lagöverträdare? 
 Anser ni att Socialtjänsten utför § 31-utredningar tillräckligt ofta? 
 Anser ni att Socialtjänsten ibland väljer att inte utreda fast att det skulle behövas? 
 Utför ni ofta § 31-utredningar utan Socialtjänstens begäran? 
 Deltar Socialtjänsten i utredningarna som ni inom Polisen utför? 
 Har utredningarna en brottspreventiv effekt enligt er mening? 
 Anser ni att Socialtjänsten beslutar rätt insatser för ungdomarna? Om inte, varför? 
 Är det någon insats som ni anser är bättre än någon annan? 

 

Lagstiftning 

 Medför sekretesslagen problem vid samverkan med utomstående myndigheter? I så 

fall, varför? 

 Kan annan lagstiftning medföra problem vid samverkan med utomstående 

myndigheter? I så fall, vad? 
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Bilaga 4. Intervjuformulär, Åklagarmyndigheten 

Samverkansarbete 

 Vad är samverkan enligt er? 
 Hur fungerar samverkan med Socialtjänsten gällande kriminella unga? 

 Skulle något kunna bli bättre? I så fall, vad? 

 Hur fungerar samverkan med Polismyndigheten gällande kriminella unga? 

 Skulle något kunna bli bättre? I så fall, vad? 

 Finns det någon nätverksgrupp (exempelvis socialtjänst, polis och brottsofferjour) i 

kommunen som arbetar med kriminella unga? 

 Anser ni att samverkan med andra myndigheter är en positiv arbetsmetod? 

 Förekommer det några negativa följder vid samverkan med andra myndigheter? 

 Har åklagaren ett större ansvar vid samverkan med Socialtjänst och Polis gällande 

unga lagöverträdare? 

 

Unga lagöverträdare 

 Vad är unga lagöverträdare enligt er? 
 Hur arbetar ni med unga lagöverträdare? 
 Har ni utsatta riktlinjer i kommunen för att hantera problemet gällande unga 

lagöverträdare? 
 Förekommer det ofta fall som ni förundersöker (då brottet överstiger 6 månaders 

fängelse)? 
 

Lagstiftning 

 Medför sekretesslagen problem vid samverkan med utomstående myndigheter? I så 

fall, varför? 

 Kan annan lagstiftning medföra problem vid samverkan med utomstående 

myndigheter? I så fall, vad? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


