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 Sammanfattning 
 

Arbetet med ungdomar kan många gånger vara ett oerhört svårt arbete, men 

samtidigt även ett otroligt viktigt sådant. Vårt intresse för området förstärktes 

under ungdomsmomentet vid polisutbildningen. Syftet med rapporten har därför 

riktat sig mot att undersöka hur man konkret jobbar med ungdomar här i Umeå. 

De myndigheter som vi varit i kontakt med är polis, åklagare och socialtjänst. För 

att rapporten inte ska bli för omfattande är det ungdomar mellan 15-18 år som vi 

berör.  

 

När vi har genomfört denna rapport har vi även varit intresserade av att se om man 

arbetar utifrån den lite kontroversiella stämplingsteorin. Under de intervjuer vi har 

genomfört har vi märkt att det egentligen inte är någon part som slaviskt använder 

sig av denna teori. Något som ändå varit intressant att se, är att stämplingsteorin 

finns där i bakgrunden i myndigheternas syn på hur arbetet med ungdomar ska 

utforma sig. Det kan märkas bl.a. vid förklaringen till varför man använder sig av 

åtalsunderlåtelse.  

 

När vi har varit i kontakt med de olika aktörerna, har samarbetet de emellan varit 

en intressant fråga att undersöka. Vi kan konstatera att samarbetet mellan  

myndigheterna trots allt fungerar ganska bra. Det vi också har konstaterat är att 

samarbete är en fråga man alltid måste arbeta för. Nya tider innebär även nya 

samarbetssätt.   
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1. Inledning 
. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi fastnade för detta ämne är att det för samtliga av oss är ett 

mycket intressant område. Arbetet med ungdomar kan många gånger vara ett 

oerhört svårt arbete, men samtidigt även ett otroligt viktigt arbete. Vårt tidigare 

engagemang som kontaktpersoner för olika ungdomar har även väckt intresset för 

detta arbete. 

  

Under ungdomsmomentet i termin 2 togs den inte helt okontroversiella 

stämplingsteorin upp. Tittar man på rättsväsendets arbete, utgår det till att finna en 

gärningsman. Denna gärningsman ska sedan få ta sitt straff för den handling som 

har genomförts. Detta väckte vårt intresse av denna teori: Ligger den på något sätt 

till grund för hur arbetet med ungdomar är utformat? Är aktörernas arbetet på 

något sätt utformat efter att inte stämpla ungdomarna i ett tidigt stadium?  

 

Givetvis har vi haft i tankarna att under arbetes uppbyggnad även dra lärdomar för 

vårt kommande yrke, polis.   

1.2 Syfte 

När det gäller arbetet med rapporten, har vi velat undersöka hur arbetet med 

ungdomar ser ut idag men även vilka förändringar som har skett de senaste åren. 

När vi tittar på dessa olika saker vill vi givetvis se om det finns förbättringar man 

kan göra i arbetet med ungdomar. Genomförandet av rapporten kommer även att 

ge oss tre författare av rapporten, en återblick till det moment som genomfördes 

under termin 2 (ungdomsmomentet).  
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1.3 Frågeställningar 

Utgångspunkten för hela rapporten är hur arbetet med ungdomar ser ut. 

Inriktningen från vår sida har landat på att närmare studera polisens, åklagarens 

och socialtjänstens intensiva arbete för våra ungdomar. I och med detta kommer 

våra frågeställningar att vara: 

# Hur ser de olika aktörernas arbete med ungdomar ut i Umeå? 

# Används stämplingsteorin som grund för utformningen av arbetet med 

ungdomar?  

# Hur ser det förebyggande arbetet ut hos de olika aktörerna? 

1.4 Avgränsningar 

För att inte göra arbetet för stort och svårhanterligt har vi valt att rikta in oss på 

ungdomar mellan 15 – 18 år. Denna ungdomsgrupp har vi även tittat på utifrån det 

geografiska området här i Umeå. Huvudsyftet med rapporten är att se hur arbetet 

med ungdomar är utformat nu. Detta har gjort att vi inte har gjort några statistiska 

jämförelser med tidigare år.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Grundkällan till vårt arbete har varit att intervjua olika personer i de 

organisationer som vi har valt att göra rapporten utifrån. De intervjuade 

personerna är personer som operativt arbetar med ungdomar. Exempel på personer 

som har intervjuats är ungdomsutredare inom polisen i Umeå, Kammaråklagare i 

Umeå som handlägger ungdomsärenden och enhetschefen för ungdomssidan inom 

socialtjänsten i Umeå. En viss litteratur inom området kommer att användas. 

Polisutbildningens föreläsningar och seminarier inom ungdomsmomentet under 

termin 2 har även använt för att få fram en del frågeställningar och utgångspunkter 

för rapporten.  
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2. Teori samt lagstiftning 

2.1 Stämplingsteorin  

 

I enlighet med stämplingsteorin så finns orsakerna till brottsligheten att söka i det 

etablerade samhället och samhällets krav på individen1.  Stämplingsteoretikerna 

anser inte att brottsligheten är orsakad av personliga omständigheter, utan att det 

är den sociala omgivningen som preciserar brottsligheten. Stämplingsteoretikerna 

koncentrerar sig på betydelsen av omgivningens uppfattning av den brottsliga 

gärningen.  

 

En viktig empirisk utgångspunkt för stämplingsteoretikernas tankegång, är de 

första undersökningar av självrapporterande brottslighet som genomfördes under 

1950-talet. Det var under 1950-talet som stämplingsteorin växte fram, tidigare 

undersökningar om brottslighet byggde på registerdata som visade att brottslighet 

var ett ovanligt fenomen. Med hjälp av undersökningar av den självrapporterande 

brottsligheten, visade det sig att brottsligt beteende var vanligt och att endast ett 

fåtal som begick brott bestraffades för detta.  

 

Grunderna i stämplingsteorin utgår från samhällets utpekande av en brottslig 

person som en ond person, detta mynnar ut i att individen tillslut accepterar den 

synen på sig själv. När brottslingen accepterat självbilden som ond, beter 

personen sig därefter som en ond människa. Med denna självuppfattning fortsätter 

individen att bryta mot samhällets normer i större utsträckning.  

 

Howard Becker är en portalfigur inom stämplingsteorin. Han utgår från att 

avvikande beteende i sig inte är en egenskap hos vissa människor, utan att det är 

reaktionen från andra människor på det avvikande beteendet som styr hur en 

person beter sig. Om en person begår en avvikande gärning, t.ex. ett brott, och inte 

blir upptäckt, så uppfattas inte personen som avvikande till den tidpunkt då någon 

                                                
1 Sarnecki J, Introduktion till kriminologi s 180. 
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upptäcker vem som gjort gärningen. Situationen kan också vara omvänd: 

Personen är i själva verket helt oskyldig och har inte gjort sig skyldig till några 

brott. Personen kan uppfattas av omgivningen som en brottsling och därför 

betraktas som skyldig. I bägge fallen påverkas personen av omgivningens 

tolkning av vilken grupp han/hon är medlem i. En person kan också begå en 

brottslig gärning som är accepterad av samhället, men ändå inte bli betraktad som 

en dålig människa. Den brottsliga gärningen är allmänt accepterad och personer 

som utför en sådan gärning anses därför inte som avvikande. Becker och andra 

stämplingsteoretiker anser att det är samhällets reaktion på de negativt stämplade 

personerna som är den egentliga orsaken till brottsligheten.  

 

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

 
Detta är endast en sammanfattning av lagen och den delen som rör ungdomar 
mellan 15-18 år.  
 
En förundersökning mot någon som ej har fyllt 18 år ska bedrivas med särskild 

skyndsamhet. En förutsättning för detta är att det ska vara föreskrivet fängelse i 

mer än 6 månader för det gällande brottet. Förundersökningen ska avslutas senast 

inom 6 veckor från dagen för delgivning av misstanken, om det inte med hänsyn 

till utredningens omfattning krävs mer tid.  

 

När någon är skäligen misstänkt för ett brott ska föräldern, vårdnadshavaren och 

socialnämnden snarast kontaktas. Vårdnadshavaren ska kontaktas för att kunna 

närvara vid förhör om det inte är till men för utredningen eller att det finn särskilda 

skäl mot det. Ex på särskilda skäl kan vara att vårdnadshavarens närvaro påverkar 

ungdomen negativt. Underrättelsen till socialnämnden är till för att en företrädare 

från socialtjänsten ska kunna närvara, om det inte är till men för utredningen. 

  

Är ungdomen gripen eller medtagen till förhör, och åklagaren har beslutat att inte 

anhålla personen, får polisen kvarhålla personen i maximalt 3 timmar. 
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Förutsättningen är att personen fortfarande är skäligen misstänkt2. Detta för att 

ungdomen skyndsamt ska överlämnas till vårdnadshavare/socialtjänsteman eller 

någon annan lämplig person.  

Den som inte har fyllt 18 år får häktas endast om det finns synnerliga skäl. 

Exempel på synnerliga skäl kan vara att annan betryggande övervakning inte går 

att ordna. 

 

2.3 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 

Förutsättningar för medling är enligt ovannämnda lags 5 §. ” Medling ska vara 

frivillig för både gärningsman och målsägare. Det brott som medlingen avser ska 

vara anmält till polisen. Dessutom ska gärningsmannen ha erkänt gärningen eller 

delaktighet i denna. 

Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständigheter framstår 

som lämpligt. Om gärningsmannen är under tolv år får medling ske endast om det 

finns synnerliga skäl.” 

 

 

 

                                                
2 Två av varandra oberoende omständigheter, som talar för att personen har begått brottet. 
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3 Resultat 
 

3.1 Intervju med ungdomsutredare vid Umeå polisen. 

 

Eftersom vi har begränsat vårt arbete till Umeåområdet, så tog vi kontakt med 

ungdomsutredarna vid Umeåpolisen. Vi fick en tid att träffa kriminalinspektörerna 

Janne Westerberg och Stig Oscarsson. 

3.1.1 Fakta 

Det jobbar sammanlagt fyra stycken ungdomsutredare vid Umeå polismyndighet. 

Deras huvudsakliga syssla är inte bara ungdomsbrottslighet, utan de utreder även 

andra brott. Umeå är relativt förskonat från ungdomsbrottslighet, det rör sig om ca. 

80-100 stycken ungdomar per utredare och år. De utreder brott som är begångna 

av ungdomar och mot ungdomar i åldrarna 12-18 år.  Ungdomsutredarna utreder 

dock inte några sexualbrott mot ungdomar, utan det har myndigheten särskild 

personal till. De vanligaste brotten är snatteri, misshandel, bedrägerier, olaga hot 

och rån. På helgerna sker de flesta ungdomsbrott i de centrala delarna av Umeå. 

Många av de ungdomar som begår brott, begår upprepade brott i åldrarna 14-17 år, 

sedan upphör de med sin brottsliga karriär. Sen finns det även den grupp av 

ungdomar som aldrig slutar att begå brott, utan de fortsätter med sin brottslighet 

upp i vuxen ålder. Det innebär att de kan lagföras på ett annat sätt.  

Janne Westerberg och Stig Oscarsson har jobbat som ungdomsutredare sedan 1 

juni 2004.  

 

3.1.2 Förr 

Innan Stig och Janne började som ungdomsutredare, så jobbade de som 

kvarterspoliser på Ersboda i Umeå. När det var som vanligast med kvarterspoliser 

såg det ut så här: 



Tre aktörers arbete med ungdomar 
 
 
 

 

 

 7 

2 poliser på Ersboda 

2 poliser på Teg 

2 poliser i Centrum 

2 poliser på Backen 

2 poliser på Ålidhem 

2 poliser på Mariehem 

1 polis i Holmsund 

 

Kvarterspolisernas huvudsakliga uppgifter bestod i att utreda vardagsbrottsligheten 

i respektive område och sköta kontakterna med de sociala myndigheterna och 

skolorna. De deltog på föräldramöten och var ute på sitt område på fredag och 

lördag kvällar, dock inte varje helg. Alla ungdomsutredningar sköttes av 

kvarterspoliserna. Kontakten med omgivningen och ungdomarna upplevde de som 

väldigt bra. När ungdomsgängen var i rörelse så hade man relativt bra kontroll på 

var de befann sig. 

 

 Det gick även att förebygga ungdomsbrottslighet på ett bättre sätt eftersom man 

hade koll på ”svansen”. Med ”svansen” menas de ungdomar som inte begått några 

brott, men hänger med för att det är häftigt och är i karriärstarten av sin brottsliga 

bana. Eftersom kvarterspoliserna jobbade så nära ungdomarna och var ute när de 

var ute, så finns det inte någon statistik över hur brottsförebyggande 

kvarterspolisernas verksamhet var. Janne och Stig upplevde att det var mycket 

positivt med närheten till allmänheten och ungdomarna. Det kändes verkligen som 

de arbetade brottsförebyggande. När kvarterspolisverksamheten avslutades, så 

inkom det skrivelser från socialtjänsten och skolorna att de ville att verksamheten 

skulle fortsätta. 
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3.1.3 Mobila team 

Nu har Umeå polismyndighet något som kallas för mobila team och det innebär att 

varje turlag ansvarar för ett eget område, så kallade utpekade turlag. Detta var 

något som påkallades när kvarterspoliserna försvann. Det finns 6 stycken turlag (A 

till F) i Umeå bestående av 6-10 poliser per turlag. Ett exempel är att turlag A har 

Ersboda som sitt ansvarsområde. Varje turlag har olika inriktningar. Exempelvis 

har turlag B skolor och fritidsgårdar på Teg och Rödbäck som dom försöker att 

träffa och även delta på föräldramöten. Andra turlag försöker att rikta in sig på de 

problem som finns i respektive område. Finns det mycket inbrott och snatterier, så 

inriktar de turlagen in sig på dessa problem. Turlagen försöker få alla att delta så 

mycket de bara kan gentemot ungdomarna. När de är ute och visar upp sig på 

skolorna så lär de sig att känna igen vissa ungdomar som hänger nere i centrum på 

kvällstid. Syftet med att visa upp sig på skolorna, är att få ungdomarna att lära 

känna poliserna och våga komma fram om det är något som de vill påtala. Att helt 

enkelt skapa ett förtroende. Utslaget av detta arbete är lite tidigt att se, men 

turlagen tycker att detta fungerar mycket bra. 

 

Det skolorna har upplevt som svårt, är att eftersom det är så många olika poliser i 

varje turlag, så blir det inte någon regelbunden kontakt med en enskild polisman. 

Det blir svårt att skapa en kontakt och kunna påverka ett bättre samarbete. När 

turlagen har sina ansvarsområden så skall de även bedriva utryckningsverksamhet 

samtidigt. Detta innebära att poliserna kan ha svårt att medverka på exempelvis 

föräldramöten och träffar med socialtjänsten. Svårigheten ligger i att turlagens 

arbete är så händelsestyrt. De kan få det svårt att få någon regelbundenhet med att 

medverka på det sätt de skulle vilja arbeta på. Det som försvinner lite är 

kartläggningen av ungdomarna som börjar hamna snett och även kontrollen på 

svansen. Det blir svårare att påverka föräldrarna att medverka vid exempelvis 

föräldramöten, med inriktning mot ungdomsbrottslighet, eftersom man inte vet om 

poliserna kommer att närvara vid mötena eller inte. Mycket information om 

ungdomsgängen fick poliserna tidigare av skolan och till viss del från 

socialtjänsten.  
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3.1.4 Samarbete 

Samarbetet med socialtjänsten upplevde Janne och Stig som mycket bra under 

tiden som kvarterspoliser. De hade kontor på samma område som socialtjänstens 

lokala kontor. De hade en regelbunden kontakt, minst en gång i månaden, genom 

ett obligatoriskt möte. Nu är socialtjänsten nästan enbart ett telefonnummer som 

man ringer när man skall ha förhör med någon ungdom. Eftersom det är reglerat i 

lagtexten att socialtjänsten skall beredas tillfälle att delta vid alla förhör med 

ungdomar, så innebär det att det är nästan enbart vid förhör som poliserna träffar 

företrädare för socialtjänsten. Oftast kan inte socialtjänsten medverka vid förhören, 

då ungdomsutredarna lägger sina förhör på kvällstid. Detta för att inte påverka den 

unges skolgång, samt att föräldrarna skall kunna delta vid förhören. Även där kan 

det vara lite problem om föräldrarna är skilda eller är särbos, då kan det hända att 

föräldrarna inte upplyser den andra parten om att ungdomen skall på förhör. 

Informationen går inte fram och båda vårdnadshavarna bereds inte plats att 

medverka vid förhöret på grund av slarv från den ene föräldern. 

 

Samarbetet med åklagarmyndigheten tycker ungdomsutredarna är mycket bra, de 

sitter i samma hus och brukar träffas för att bolla lite olika förslag och 

infallsvinklar gentemot ungdomsbrotten. 

 

När det gäller vem som är förundersökningsledare i ärenden med ungdomar, så är 

det i huvudsak åklagaren som är det. Ett exempel  när polisen fungera som 

förundersökningsledare är vid brotten skadegörelse och snatteri.  När 

förundersökningen är klar, hamnar den färdiga utredningen på åklagarens bord. 

Denna fördelning sker efter en lokal överenskommelse mellan 

åklagarmyndigheten och polisen i Umeå. 
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3.1.5 Teorier  

Polisens uppgift är att utreda brotten och kan därför ha svårt att utgå från några 

speciella kriminologiska teorier. Under intervjun med poliserna kom det fram att 

de , vid vissa tillfällen, omedvetet arbetar utifrån stämplingsteorin. Ett exempel är 

att vid förhören försöka få ungdomarna att förstå den brottsliga handlingen. Det 

poliserna trycker på, är vikten av att inte stämpla ungdomarna i ett tidigt skede. 

Eftersom de upplever att en tidig stämpling av ungdomen kan påverkar deras val 

av en eventuell fortsatt brottslig karriär.    
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3.2 Intervju med kammaråklagare Peter Jonsson   

3.2.1 Fakta 

Peter berättar att han har jobbat med ungdomar i ca fem år, två av dessa i söderort 

i Stockholm. I Stockholm jobbade han bara med ungdoms ärenden. Peter berättar 

att det inte fungerar på samma sätt här i Umeå. I Umeå arbetar Peter även med 

utredningar som inte har med ungdomar att göra. Åklagarna här i Umeå har 

ungefär 50 % ungdomsärenden av totala ärenden. Han förklarar det med att i 

Umeå så är ungdomsbrottsligheten mycket lindrigare. Peter säger att man i 

Stockholm åtalar en ungdom i veckan för rån och att de kunde ha 16-17 åringar 

häktade. Han säger vidare att här i Umeå är det ovanligt med grov misshandel och 

rån bland 15-18 åringar, men att det förekommer. 

 

Erfarenheter i arbetet mellan åklagaren, polisen och socialtjänsten skiljer sig också 

mellan Stockholm och Umeå. Främst för att Stockholm är en storstad med andra 

resurser där personal enbart jobbar med ungdomar.  

 

3.2.2 Utbildning 

Vi frågar Peter om han har någon särskild utbildning, för att sköta 

ungdomsärenden. Han berättar att han inte har någon särskild utbildning, förutom 

den utbildning dom ges under skoltiden. Det är mycket upp till varje åklagare att 

utbilda sig själv och hålla intresset uppe. 

 

Varför Peter blev ungdomsåklagare säger han beror på att lotten föll på honom. 

Det var en ungdomsåklagare som ville sluta och ingen av de äldre kollegorna ville 

ta på sig den uppgiften. Peter tror det beror på att de äldre tycker att lagstiftningen 

är svår och komplicerad och att det då oftast blir så att det området faller på en 

yngre åklagare. I detta fall var det hans tur att få ”Svarte Petter” som han själv 

uttryckte det. Peter tog på sig uppgiften och tycker att det fungerar utmärkt och 

tycker att det är intressant.  
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3.2.3 Lagstiftning  

Vi frågar Peter om han ser lagstiftningen som ett hinder eller som hjälp. Han 

svarar då att ungdomar ska i första hand dömas till vård och att det är vård som är 

utgångspunkten. Peter har inga invändningar i övrigt mot lagstiftningen och när 

det gäller reella tvångsmedel3, så är det i stort sett samma som i fall där inte 

ungdomar är inblandade. När det gäller personella tvångsmedel4 krävs det 

synnerliga skäl för att tvångsmedlet ska kunna tillämpas. Men han säger att om 

det finns väldigt påtagliga skäl för recidivverksamhet5, så är det inga problem att 

få ungdomar häktade vid grövre brott.  Men han ser inte detta som ett stort 

problem. När det gäller lindrigare brottslighet så är det socialtjänsten som ska 

ansvara för de insatser som ska sättas in för ungdomarna.  

 

3.2.4 Samarbete  

Peter tycker att socialtjänsten här i Umeå är bra på att ta ansvar för dessa 

ungdomar, samt när det gäller de som återkommer flera gånger. Peter säger att det 

finns ett skyddsintresse som socialtjänsten uppfyller. Peter tycker att 

lagstiftningen underlättar hans jobb eftersom att socialtjänsten har ett stort ansvar. 

När det gäller lagföringen så underlättar snarare lagstiftningen eftersom det råder 

rapporteringsskyldighet till socialtjänsten, som då har det yttersta ansvaret för 

ungdomarna.  

 

Vi frågar om Peter är nöjd med samarbetet mellan socialen och 

åklagarmyndigheten här i Umeå. Han svarar att det kunde ha varit lite ”tightare” 

att de skulle kunna jobba lite närmre varandra. Det är framförallt i de vanliga 

ärendena som han begär in ett yttrande från socialtjänsten, om det inte rör sig om 

lindrigare och mindre brott ex. snatteri. I de fallen så blir det oftast 

                                                
3 Riktar sig mot egendom med syfte att inskränka den vanliga förfogande rätten över egendomen, ex. 
husrannsakan, beslag, avspärrning.  
 
4 Riktar sig mot person och innebär att denna berövas sin frihet eller på annat sätt utsätts för en inskränkning i 
sin medborgerliga frihet, ex. gripa, anhålla, häkta, medtag till förhör, hämtning till förhör m m. 
 
5 Risk för att personen fortsätter med sin brottslighet.  
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åtalsunderlåtelse6 eller strafföreläggande7 som är grundat på förundersökningen, 

förutsatt att det inte finns tecken på sociala missförhållanden i hemmet. Om det 

skulle finnas tecken som tyder på missförhållanden i hemmet så begärs det alltid 

in ett yttrande från socialtjänsten. Det är ännu viktigare att det begärs in ett 

yttrande i de fall där narkotika är inblandat. Det är yttrandet från socialtjänsten 

som är det väsentligaste för hur åklagaren ska kunna fortsätta sitt arbete. 

Kvaliteten på dessa yttranden är av varierande slag. De flesta är bra skrivna, men 

det varierar från handläggare till handläggare.  

 

3.2.5 Påföljder 

Åklagarna i Umeå förundersökningsbegränsar i princip aldrig där ungdomar är 

förövare. Ungdomarna ska veta att de har gjort något som är fel och påföljderna 

för ungdomarna utgår oftast från ungdomens eget behov. Om ungdomen som åker 

fast för snatteri är skötsam i övrigt, gjort brottet i okynne och förhastande, så finns 

det i det läget ingen anledning att åtala för det brottet och det blir aktuellt med 

åtalsunderlåtelse. Åklagaren kallar då till sig förövaren och berättar vad det är som 

han/hon har gjort och hur åklagaren ser på det brottet, samt vilka påföljder som 

kan vara aktuella. Åklagaren förklarar sedan vad det är som gäller med en 

åtalsunderlåtelse. Vid detta möte mellan åklagare och förövare så är även 

föräldrarna inbjudna. Peter tycket att det är ett lyckat sätt att jobba på med 

ungdomarna och säger att återfallen inte är så stora, men att det förekommer. 

Erfarenheten av vad föräldrarna tycker är att de uppfattar samtalen som något 

väldigt bra, att förövaren får någon konsekvens för vad de har gjort. En del 

föräldrar tycker att det blir lite tjatigt och att de får höra samma sak flera gånger, 

först hos polisen en eller två gånger och sedan av åklagaren. De flesta föräldrar 

tycker ändå att det är bra och de passar själva på att skälla lite extra på sitt barn.  

                                                
6 Åklagaren får besluta att ej åtala om den unge blir föremål för åtgärd enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller annan åtgärd som innebär att den unga får 
hjälp eller stöd. Möjlighet finns även om brottet uppenbarligen har skett i okynne eller förhastande.   

 
7 Möjlighet för åklagaren att utfärda böter istället för att ta frågan till åtal. Förutsättningarna är att den misstänkte 
har erkänt brottet och att personen godkänner strafföreläggandet.    
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Peter berättar att av de fall som går till domstolen blir det fällande domar i ca 90-

95 %. Det beror i hög grad på att ungdomar i större utsträckning erkänner sina 

brott, om man jämför med vuxna personer. Det kan även bero på att det är mindre 

fall av ungdomsärenden som leder till domstolsförhandling.  

 

När det gäller påföljderna för ungdomar är det oftast vård som är aktuellt, särskilt 

om det finns ett vårdbehov, då döms förövaren till vård. Ungdomarna i Umeå gör 

sig inte skyldiga till så grova brott, så påföljdsfrågan blir oftast lätt att planera. Det 

som kan vara svårt är att välja vilken påföljd som ska aktualiseras, antigen sluten 

ungdomsvård eller en vårdplan. Peter säger att det är svårt att välja mellan dessa 

två. Vad är egentligen bäst för ungdomen? Vad ska det bli för påföljd av det brott 

som är begånget. Därför är yttrandet från socialtjänsten så viktigt, där de utreder 

vad som egentligen är bäst för den unga förövaren.  

 

3.2.6 Teorier 

Stämplingsteorin är inget som åklagarna i Umeå har i åtanke, utan den linjen de 

använder sig av, är att ungdomarna ska veta att de har gjort fel och ska inte slippa 

undan alltför lätt. Stämplingsteorin finns i bakgrunden vid åklagarens arbete. 

Exempel är åtalsunderlåtelsen och en eventuell vårdinsats framför en dom som 

kan vara till men för den unge. 

3.2.7 Problemområden 

Problemområdena i Umeå är Ersboda, Ålidhem samt centrum, där de flesta 

ungdomarna möts. Peter tror att de flesta brotten ändå utförs i centrum pga. att det 

är där alla affärer och krogar finns. Dessa problemområden följer med de sociala 

problemen. Där det finns många som är socialt utsatta, där begås det även fler 

brott.  

 

Vi frågar Peter om han har sett någon försämring sedan polisen avskaffade 

kvarterspolisverksamheten. Han svarar då att det fungerade bra med den 

verksamheten. Att polisen hade bättre kontroll på gängen. Polisen pratade med 

familjerna och affärsinnehavarna och det var en bra stämning i områdena. Det 
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finns även förbättringar med att polisen avvecklade närpolisen, för utredningarna 

blev mera likformiga och det blev bättre polisutredningar.  

 

3.2.8 Medling 

Vi frågar vad Peter tycker om medling. Han svarar att medling säkert kan vara 

bra, men han har inte sett några positiva resultat själv. Han berättar vidare att det 

är socialtjänsten som har hand om medlingen här i Umeå, de tar kontakt med 

åklagaren och frågar om förövaren vill vara delaktig i medlingssamtal.   

 

3.3 Intervju med Bo Långström vid socialtjänsten i Umeå 

 

3.3.1 Fakta 

Bo Långström är enhetschef för ungdomsärenden inom socialtjänsten. Han har 

hand om område Norr i Umeå. Åldersgruppen Långström är involverad i, är 

ungdomar 16-21 år. Att åldern sträcker sig just till 21 år beror på att lagstiftningen 

angående LVU, lagen om vård av unga, är skriven till 20 år och där vården kan 

fortgå till ungdomen är 21 år. Antal handläggare med ungdomsärenden i område 

Norr är 6 st. Område Norr sträcker sig i princip från järnvägsspåren i centrala 

Umeå och norr ut (ex. Mariehem, Ersboda och Ersmark). Handläggarna har inte 

bara ungdomsärenden som kommer till socialtjänsten via polisen. De handlägger i 

stort sett alla ärenden som involverar ungdomar. I och med att alla myndigheter 

har en anmälningsplikt till socialtjänsten, enligt socialtjänstlagen. Detta gör att 

anmälningar kommer in till socialtjänsten utan att det har begåtts något brott. Det 

räcker med att det finns en ungdom som far illa på något sätt.  

 

Långström berättar att när polisen kontaktar socialtjänsten angående ett 

ärende/utredning, där det förekommer en ungdom, så har socialtjänsten ofta på 

något sätt redan varit inkopplat för denna ungdom. Det kan exempelvis vara att 

skolan gjort en anmälan till socialtjänsten, någon i ungdomens omgivning har 
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anmält att ungdomen/familjen är i behov av hjälp av något slag. Det kan ibland t o 

m vara familjen själv som har bett om stöd eller hjälp.  

 

3.3.2 Åtgärder från socialtjänsten 

Den första åtgärden som socialtjänsten lägger in är en förhandsbedömning. Denna 

bedömning går ut på att få en närmare inblick i hur den närmaste omgivningen ser 

ut för den speciella ungdomen. I det här skedet är det hur familjeförhållandena ser 

ut: Kan man utkristallisera var problemet ligger för de berörda? Vilken eventuell 

hjälpinsats skulle vara lämpligast för tillfället? Skulle det vara så att denna 

förhandsbedömning inte skulle vara tillräcklig, finns det en möjlighet att 

genomföra en grundligare utredning. Denna utredning är grundligare då man även 

kan ta kontakt med skola eller andra i ungdomens omgivning. Enligt Långström 

ska denna grundligare utredning vara klar inom 4 månader när det gäller 

ungdomar upp till 18 år. Det finns en skyldighet från socialtjänsten håll att 

informera vårdnadshavaren att en sådan utredning kommer att inledas.  

 

3.3.3 När ärendet kommer från polisen  

Enligt lagen om unga lagöverträdare ska bl. a. socialtjänsten få vetskap när det är 

en ungdom som t ex har blivit omhändertagen av polis. Lagen ger även möjlighet 

för socialtjänsten att närvara vid förhör med ungdomen. Långström berättar att det 

är väldigt sällan som man som socialhandläggare deltar vid förhör med ungdomar 

här i Umeå. Oftast är det ganska kort varsel inför förhöret och socialhandläggaren 

har många gånger andra ärenden inbokade i sitt schema. Givetvis är 

ungdomsärenden prioriterade även för socialhandläggarna. Finns det bara 

möjlighet att ändra i sitt schema, så görs naturligtvis detta.  

 

När socialtjänsten får informationen från polisen att en ungdom har begått något 

brottsligt, så liknar förfarandet det som beskrivits tidigare till många delar. När 

rapporten kommer från polisen kollar man inom socialtjänsten om det finns ett 

öppet ärende med den aktuella ungdomen. Är så fallet, så skickas rapporten till 

den handläggare som redan arbetar med den ungdomen. Många gånger är det så 
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att socialtjänsten redan har varit inkopplade på något sätt för den aktuella 

ungdomen och dennes familj. Skulle det vara så att ungdomen inte är känd för 

socialtjänsten, kontaktar de givetvis vårdnadshavaren (förutsättningen är att 

ungdomen är omyndig, alltså under 18 år). Det som görs nu är den s k 

förhandsbedömningen, som vi tidigare har nämnt. Långström säger att 

socialtjänsten uppgift ofta består i att kartlägga var problemet med ungdomen 

ligger. Många gånger finns mycket av denna information i det som polisen har 

skrivit i sina rapporter. Oftast har kontakten med föräldrarna redan tagits av 

polisen och på så sätt finns en bakgrund till problemet beskrivet. Socialtjänstens 

uppgift ligger i att med hjälp av ungdomen och dennes vårdnadshavare, försöka 

komma fram till den bästa lösningen på problemet. Långström säger att det ibland 

även händer att det inte krävs några fortsatta insatser från socialtjänstens håll. 

Familjen har redan kommit fram till en bra lösning själva redan. Det är inte något 

självändamål att socialtjänsten varje gång står för insatserna.  

 

Nästa steg i ärendet, om inte förhandsbedömningen är tillräcklig, är som tidigare 

nämnts en grundligare utredning.       

 

3.3.4 Medling 

Ett område, som Långström lovordar, är den medlingsverksamhet som drivs med 

hjälp av Barbro Stjärnbrant Norberg. Barbro är den personen inom socialtjänsten i 

Umeå som är ansvarig för att medlingsverksamheten ska fungera. En 

sammanställning av vår intervju med Barbro redovisas längre fram i 

rapporten. Ett område där medling används flitigt här i Umeå, är vid 

snatteriärenden. Det har visat sig att antal snatterier bland ungdomen i Umeå 

pendlar under tid. Enligt Långström visar denna verksamhet på en låg 

återfallsfrekvens bland de ungdomar som har genomfört en medling.  
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3.3.5 Utrednings- och påföljdsfrågan 

Socialtjänsten utreder inte påföljdsfrågan på något sätt. När Socialtjänsten får 

kännedom om någon ungdom, som polisen har påträffat för något brott, kan en 

utredning inledas. Denna utredning kan visa vilket stöd eller andra insatser som 

måste sättas in för ungdomen, alternativt för familjen.  

 

Långström berättar att det är deras uppgift att följa upp de eventuella placeringar 

som genomförs på olika ställen. Dessa placeringar är allt från sluten ungdomsvård 

till frivilliga ungdomsplaceringar på olika hem. Utöver dessa placeringar, berättar 

Långström, att det är även ungdomar som genomgår en s k öppenvård. Öppenvård 

kan innebära att ungdomen går igenom ett program, KRUT ( Kunskap, Respekt, 

Utveckling och Tillit), eller kanske har en kontaktperson. KRUT är ett program 

som riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år med kriminalitets- och/eller 

missbruksproblem.  

 

3.3.6 Teorier 

Långström berättar att man från socialtjänsten inte arbetar utifrån någon direkt 

kriminologisk teori. Han beskriver ändå verksamheten som att det är otroligt 

viktigt att man har normer för sina ungdomar. Viktigt är också att man tydligt 

visar när någon har brutit mot dessa normer och lagar. Enligt Långström visar 

detta på att man faktiskt bara bryr sig om ungdomen. 

 

3.3.7 Förr 

Långström beskriver att tiderna har förändrats för socialtjänsten. Givetvis har det 

många gånger med pengar att göra. Detta märks dels genom att antalet 

handläggare har minskat, men även den ständiga omorganisationen. Många 

gånger handlar omorganisationer om att försöka hitta ett effektivare sätt att 

handlägga alla de ärenden som kommer in, till en så liten kostnad som möjligt. 

Långström berättar även att arbetet mellan socialtjänsten och polisen har tagit lite 
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andra former. Polisens tidigare bemannade närpolisstationer gjorde att samarbetet 

med socialtjänsten var betydligt tätare än vad den många gånger är idag. 

Långström säger att de olika träffar man hade gemensamt med polis, skola, 

fritidsgårdar m.m., genomfördes regelbundet. Frågorna som diskuterades var ifall 

det fanns några kända problem. Det kunde vara allt från att det hade förekommit 

klotter på någon skola till att cykelstölderna i ett visst område hade ökat o s v. 

Långström berättar att förr gjordes gemensamma handlingsplaner tillsammans 

med polisen. Detta görs inte idag. I och med de täta kontakterna de hade med 

polisen förr, var det betydligt lättare att tidigare få koll på de olika 

ungdomsgrupper, som fanns i de olika bostadsområden, än vad det kan vara idag.  

 

När det gäller det förebyggande arbetet med ungdomarna, är det något som har 

minskat. Ett av problemen är att det många gånger är svårt att mäta det 

förebyggande arbetet. Detta gör att när det är budgetneddragningar så försvinner 

lätt det som inte går att mäta och bevisa. Långström beskriver arbetet idag mer 

som att man behandlar symtomen. Insatserna sätts in mot akuta problem.    

 

3.4 Intervju med Barbro Stjärnbrant Norberg, medlingssamordnare vid 

socialtjänsten i Umeå 

 

3.4.1 Historik 

Barbro Stjärnbrant Norberg är medlingssamordnare vid socialtjänsten i Umeå. 

Barbro berättar att det under många år har gjorts försök att starta upp en 

medlingsverksamhet i Umeå. Tyvärr har det aldrig riktigt lyckats tidigare. Fr.o.m. 

i mars 2004 har ett nytt projekt satts till verket. För tillfället finns det 6 st. medlare 

i gång. Dessa personer är s k lekmän och har olika bakgrunder, allt från socionom, 

präst till f d polis. Åldersfördelningen på medlarna sträcker sig mellan 35 – 70 år.  
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3.4.2 Statistik 

Barbro visar siffror på antal ärenden där medling har diskuterats, under pågående 

medlingsprojekt. Totalt har det rört sig om 173 st. förslag till medling. 

Genomförda medlingstillfällen av de totala 173 st. ärenden slutade på 38 st. 

Anledningen till bortfallen är olika. Exempel på orsaker till bortfall kan vara att 

det inte finns någon avgränsad målsägare, gärningsmannen har inte erkänt 

gärningen, gärningsmannen eller vårdnadshavaren tackar nej till medlingen. 

Anledningen till att ex vårdnadshavaren tackar nej, berättare Barbro, kan vara att 

de ibland själva har kontaktat målsägaren och att de har kommit fram till en 

gemensam lösning.  

 

3.4.3 Vad innebär medling 

Medling är, som nämnts tidigare, ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått 

brott och en person som drabbats av brottet. Medling ersätter inte rättsprocessen 

utan är ett komplement till denna. Medlingsmötet sker på neutral plats med en 

neutral medlare. Medlingsmötet ger båda parter möjlighet att prata igenom det 

som har hänt. Den som begått brottet får möjlighet att visa att man står för vad 

man gjort och tillfälle att be om ursäkt för den skada man orsakat. Den som utsatts 

för brottet får berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått och om 

det går att gottgöra på något sätt. Efter genomförd medling kan båda parter 

förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig. 

 

3.4.4 Resultat av medling 

Barbro säger att det är svårt att visa något resultat på papper av 

medlingsverksamheten. Verksamheten har pågått alldeles för kort tid för det. 

Däremot säger Barbro att efter en medling har både målsägaren och 

gärningsmannen/vårdnadshavare många gånger uttryckt att resultatet av 

medlingen bara varit positiv. Barbro menar på att om bara medlingsverksamheten 

får fortsätta så kommer antalet medlingstillfällen bara att öka.  
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3.5 Resultatsammanfattning 

Polisens ungdomsutredare i Umeå utreder brott begångna av och mot ungdomar i 

åldrarna 12-18 år. Utredarna har ca 80-100 ärenden per utredare och år. De 

vanligaste brotten är snatteri, bedrägeri, olaga hot, rån samt misshandel. Tidigare 

var det kvarterspoliser som skötte utredningarna när det var ungdomar inblandade. 

Nu ligger ansvaret när det gäller kontakten med ungdomarna hos de mobila 

teamen på ordningsavdelningen. Ungdomsutredarna tycker att de har tappat 

kontakten med ungdomen samt det förebyggande arbetet med ungdomarna har 

minskat. De tycker att kartläggningen av vilka ungdomar som begår brotten har 

avstannat till viss del. Samarbetet med skolan och socialtjänsten har även minskat. 

Polisens samarbete med åklagaren i Umeå fungerar mycket väl. 

Ungdomsåklagarna är oftast förundersökningsledare i ungdomsärendena, något 

som polisen tycker fungerar bra. Åklagarna i Umeå förundersökningsbegränsar i 

princip aldrig där ungdomar är förövare. Åklagarna tycker att ungdomen ska få en 

påföljd för sitt agerande. Den vanligaste påföljden åklagarna använder sig av är 

åtalsunderlåtelse.  

 

När det gäller påföljder för ungdomar, som begår brott, då åtalsunderlåtelse inte 

kan tillämpas är det oftast vård som är aktuellt. Ungdomarna i Umeå gör sig inte 

skyldiga till så grova brott, så påföljdsfrågan blir oftast lätt att planera. 

Påföljdsfrågan bestäms utifrån socialtjänstens yttrande angående lämpliga insatser 

för ungdomen. Åklagaren tycker att socialtjänsten i Umeå är bra på att ta ansvar 

för dessa ungdomar. Den första åtgärden som socialtjänsten lägger in är en 

förhandsbedömning. Skulle denna inte vara tillräcklig, finns det en möjlighet att 

genomföra en grundligare utredning. Ett område där socialtjänsten i Umeå 

nysatsar är medlingsverksamheten. Något som har ändrats med tiden för 

socialtjänsten är det förebyggande arbetet, vilket har minskat. Detta p g a att det är 

svårt att mäta resultat av förebyggande arbete.  

 

En genomgående fråga vid intervjuerna har varit hur aktörerna förhåller sig till 

stämplingsteorin. Det visade sig att ingen av aktörerna uttalat arbetade utifrån 
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denna teori. Däremot kom det fram att stämplingsteorin trots allt finns i 

bakgrunden för arbetet med ungdomar. Ett tydligt bevis av detta är tanken med 

åtalsunderlåtelse samt vårdinsatser som prioriterade påföljder.     

 



Tre aktörers arbete med ungdomar 
 
 
 

 

 

 23 

 

4  Diskussion 

När vi har fått möjligheten att studera hur arbetet med ungdomar ser ut i Umeå har 

vi upptäckt att det hela ser ganska bra ut. Givetvis finns det alltid saker som skulle 

gå att förbättra.  

 

# Hur ser de olika aktörernas arbete med ungdomar ut i Umeå? 

Polisens ungdomsutredare utreder ca 400 ärenden per år i Umeå. Den första 

kontakten med ungdomen sker i de flesta fallen då ett brott redan är begånget. Det 

förebyggande arbetet mot ungdomsbrottsligheten har i många delar fått stå 

tillbaka. Polisens första uppgift i dessa ärenden är oftast att kontakta ungdomens 

vårdnadshavare och socialtjänsten. Polisens kontakt med socialtjänsten gör oftast 

att ärendet blir känt för socialtjänsten, men det är sällan som de kan närvara vid 

förhören med ungdomen.  

 

Polisen för i nästa skede ärendet vidare till åklagaren. I de flesta fallen, förutom ex 

snatteri och skadegörelse, är det åklagaren som är förundersökningsledare. 

Åklagaren ger sina direktiv till polisens ungdomsutredare om vad som ska ske i 

den fortsatta utredningen. Denna kontakt mellan åklagare och polis är ganska 

”tight” i Umeå. Givetvis är det en grund för utredningen. Den praktiska lösningen 

att åklagare och polis finns i samma byggnad, underlättar även samarbetet dem 

emellan. 

 

När socialtjänst har fått kännedom om ungdomsärendet startar de upp sin 

förhandsbedömning. Hur ser stödet ut idag för ungdomen och dennes familj? 

Finns det åtgärder som skulle kunna hjälpa ungdomen så sätts dessa in i ett tidigt 

stadium. Skulle inte förhandsbedömningen vara tillräcklig, finns det en möjlighet 

att en grundligare utredning startar. Oftast är ungdomen redan på något sätt känd 

hos socialtjänsten. Är så fallet, skickas det nya ärendet vidare till samma 

handläggare som redan har en kontakt med ungdomen.  
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Många gånger begär åklagaren in ett yttrande från socialtjänsten, för att få en bild 

av vilka åtgärder som har satts in från deras håll. Detta kan senare tas i beaktning 

när åtalsfrågan blir aktuell. Åklagaren har möjlighet till att utdela både 

åtalsunderlåtelse och strafföreläggande till ungdomen. Målet med detta är att 

försöka hålla ungdomen borta från domstolar så långt det är möjligt.  

 

En viktig och väl fungerande funktion inom socialtjänsten, är den 

medlingsverksamhet som har pågått i drygt ett år. Medling ersätter inte 

rättsprocessen, utan är ett komplement till denna. Medlingsmötet ger båda parter 

möjlighet att prata igenom det som har hänt. Den som begått brottet får möjlighet 

att visa att man står för vad man gjort och tillfälle att be om ursäkt för den skada 

man orsakat. Den som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen vilka 

konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt. 

 

# Används stämplingsteorin som grund för utformningen av arbetet med 

ungdomar? 

Ingen av de tre aktörerna arbetar uteslutande utifrån några utpekade teorier. Deras 

arbete med ungdomar grundar sig på den befintliga lagstiftning som finns. 

Lagstiftningen i sin tur är skriven på något sätt med en anknytning till olika 

teorier. Ett exempel är åtalsunderlåtelsen som finns för att försöka hålla 

ungdomen borta från domstolarna. Detta för att inte ”stämpla” ungdomen som 

brottsling i ett tidigt stadium. I samband med åtalsunderlåtelsen ska åklagaren 

särskilt förklara innebörden av åtalsunderlåtelsen och det skötsamhetskrav som 

detta är förenat med.  

 

# Hur ser det förebyggande arbetet ut hos de olika aktörerna? 

Det förebyggande arbetet mot ungdomsbrottsligheten i Umeå har förändrats med 

tiden. Enligt socialtjänsten har arbetet riktats mer och mer mot symptomen av 

brottsligheten. Ett av problemen är att det många gånger är svårt att mäta det 
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förebyggande arbetet. Detta gör att när det är budgetneddragningar så försvinner 

lätt det som inte går att mäta och bevisa.  

Inom polisen har även förändringar skett på utseendet av det förebyggande 

arbetet. Idag sköts denna del genom s k mobila team. Dessa har som uppgift att 

knyta de kontakter som krävs när det gäller det förebyggande arbetet. Det kan 

handla om allt från att kontakta skola, fritidsgårdar, företag o s v. Verksamheten 

med de mobila teamen är i uppbyggnadsfasen och det är därför för tidigt att 

utvärdera några resultat av den.  

Åklagarens del i det förebyggande arbetet är något begränsad. Eftersom åklagaren 

kommer in i ärendet när brotten redan är begångna, är det svårt för denne att 

bedriva något förebyggande arbete. På ett sätt kan man trots detta se ex 

åtalsunderlåtelse som en sorts förebyggande arbete. Åklagaren försöker vid 

åtalsunderlåtelsen trycka på vikten av skötsamhet i fortsättningen. Detta för att 

inte ungdomen ska fortsätta med någon brottslig aktivitet. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vårt intryck efter denna arbetsinsats, som rapportskrivandet har medfört, är att 

arbetet med ungdomsbrottslingar i Umeå fungerar ganska bra.  Ingenting är 

naturligtvis så bra och färdigtutvecklat att det inte kan bli ännu bättre. Intrycket 

från vissa intervjuer var att det fungerade bättre förr. Frågan är då vad man menar 

med att det var bättre förr? Åklagarens syn på denna fråga var att kvalitén på de 

färdiga utredningarna håller högre standard idag. Polisens syn var att de har 

förlorat kontakten med ungdomarna på senare tid. Frågan som då uppkommer är 

om det ena måste utesluta det andra. Det vi tror är viktigt i denna fråga är att 

lyckas hitta den gyllene medelvägen. Man måste fortsätta ha kvalitativa 

utredningar för att hitta gärningsmannen, men även arbeta på fältet med att skapa 

kontakter med ungdomarna. Genom att genomföra en grundlig utredning från 

början, samt att skriva bra promemorior (PM)8, kan det ligga till grund för en 

                                                
8 Anmälningsplikt till socialtjänsten, enligt socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1 §.  
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bättre insats från socialtjänsten. Socialtjänsten kan då sätta in snabbare insatser för 

den enskilda ungdomen.  

 

Våra slutsatser av intervjuerna angående stämplings teorin, är att aktörerna inte 

använder sig medvetet av den teorin. Vi inser att det är en svår teori att följa 

slaviskt, för det skulle innebära att vårt svenska rättssystem skulle nästan enbart 

producera nya brottslingar. Vi tycker att det dock är en bra teori att följa till viss 

del, att man inte ska märka ungdomarna. En sådan märkning kan påverka 

ungdomen negativt, så den unge fortsätter sin brottsliga väg. Vi tycker dock att 

det är viktigt att samhället markerar att det inte är ett acceptabelt beteende. Det 

svåra kan ligga i att hitta en medelväg som samhället och den unge accepterar. Vi 

tycker att de har hittat en bra nivå på hanteringen av ungdomsärenden i Umeå. Det 

positiva är att de använder sig av både åtalsunderlåtelse och olika vårdinsatser. 

Dock kan det bli strängare straff som påföljd, ex sluten ungdomsvård, vid grövre 

brottslighet.    

 

Förhoppningsvis är verksamheten med de mobila teamen en bra lösning på frågan 

om att skapa goda kontakter med ungdomarna. Umeåpolisens verksamhet med de 

mobila teamen, är säkert en lösning efter nedskärningar inom myndigheten. Trots 

detta tror vi att det kan vara en bra lösning på problemet om man ska utnyttja de 

knappa resurserna på ett effektivt sätt. Det förutsätter att det finns ett personligt 

engagemang hos den enskilde polismannen. Finns det personliga engagemanget 

krävs det även att möjligheten och tiden ges från ledningshåll. Polisens 

utryckningsverksamhet är händelsestyrt och det kräver att en viss prioritering av 

jobb genomförs.  Om en patrull exempelvis ska på ett förebyggande arbete på en 

skola, ska denna patrull veta att de inte kommer att räknas som en resurs under en 

viss tid. De ska få avsätta den tid som krävs för uppgift. 

 

Något som visade sig ganska snabbt, var den avsaknad på nära samarbete mellan 

vissa aktörer. Det uttrycktes en viss önskan från polisen och åklagaren gentemot 
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socialtjänsten, att deras samarbete kunde vara ”tightare” och ske mer regelbundet. 

Något som har använts inom vissa andra myndigheter ute i landet är att 

socialjouren har ett kotor bemannat i samma hus som polis och åklagare. Detta 

skulle kanske leda till att kontakterna blir mer personliga än bara ett namn och ett 

telefonnummer man ringer till. 

 

Medlingsverksamheten som har påbörjats i Umeå ser vi som en bra verksamhet. 

Pga. att verksamheten har pågått för kort tid går det inte att se några konkreta 

resultat av den. Alla vi har pratat med anser att medlingen är en verksamhet att 

satsa på. Resultatet av den får man utvärdera vid ett senare tillfälle. En 

avstickande uppfattning inom detta område fanns hos enhetschefen över område 

Norr hos socialtjänsten. En sammanfattning av det han sa under intervjun och som 

vi tidigare har presenterat är följande: Inom ett område som medling används 

flitigt här i Umeå är vid snatteriärenden. Det har visat sig att antal snatterier 

bland ungdomen i Umeå pendlar under tid. Enligt Långström visar denna 

verksamhet på en låg återfallsfrekvens bland de ungdomar som har genomfört en 

medling.  

Vi finner detta uttalande något märkligt och belägg för detta påstående har vi inte 

kunnat finna. 
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Bilaga A 

 
FRÅGOR TILL POLISEN 

 
• Vilken är er huvudsakliga uppgift? 
• Samarbetet polis-åklagaren-socialtjänsen?  hinder / 

förbättringar? 
• Speciella bakgrunder/utbildningar för att arbeta med 

ungdomar? 
• Fakta: antal utredningar, ärenden, problemområden 

(geografiska), åldersfördelning 
• Återfallsfrekvens  ser arbetet olika ut när det gäller en 

återfallsungdom/första gången. 
• Förebyggande arbete  tidigare / nu / framtid? 
• Syn angående Medling / Anmodan 
• Kartläggning av ungdomar 
• Handläggningstid 
• Tankar runt teorier, ex stämplingsteorin. 
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Bilaga B 
 
 

FRÅGOR TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN 
 
• Vilken är er huvudsakliga uppgift? 
• Samarbetet polis-åklagaren-socialtjänsen?  hinder / 

förbättringar? 
• Speciella bakgrunder/utbildningar för att arbeta med 

ungdomar? 
• Fakta: antal utredningar, ärenden, problemområden 

(geografiska), åldersfördelning 
• Återfallsfrekvens  ser arbetet olika ut när det gäller en 

återfallsungdom/första gången. 
• Syn angående Medling / Anmodan 
• Handläggningstid 
• Roll i utrednings- och påföljdsfrågan? 
• Tankar runt teorier, ex stämplingsteorin, påföljdsfrågan. 
• Åtalsunderlåtelse, strafföreläggande 
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      Bilaga C 

 
 

FRÅGOR TILL SOCIALTJÄNSTEN 
 
• Vilken är er huvudsakliga uppgift? 
• Samarbetet polis-åklagaren-socialtjänsen?  hinder / 

förbättringar? 
• Speciella bakgrunder/utbildningar för att arbeta med 

ungdomar? 
• Fakta: antal utredningar, ärenden, problemområden 

(geografiska), åldersfördelning 
• Återfallsfrekvens  ser arbetet olika ut när det gäller en 

återfallsungdom/första gången. 
• Förebyggande arbete  tidigare / nu / framtid? 
• Syn angående Medling / Anmodan 
• Startskottsnivå för insatser? 
• Handläggningstid 
• Roll i utrednings- och påföljdsfrågan? 
• Tankar runt teorier, ex stämplingsteorin. 
• Vilka ”utbildningsalternativ” finns hos er; förutsättningar? 

 


