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 Abstract 
Ungdomar och droger är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle. Droger 

skapar stora problem för samhället samt leder till ett mänskligt lidande. Att det är 

ett problem visar de siffror som presenteras i denna rapport. För att nå resultat i 

arbetet kring detta problem krävs samverkan mellan polis och socialtjänst. Syftet 

med detta arbete är att undersöka hur samverkan bedrivs och vad det finns för 

möjligheter till förbättringar. För att ge svar på de frågeställningar som har ställts 

upp har vi studerat relevant lagstiftning, teorier kring ungdomar och droger samt 

teorier som behandlar samverkan. Teorin gällande samverkan tar upp ett antal 

faktorer som påverkar samverkansarbetet. Vårt resultat visar att vissa av dessa 

faktorer inte har så stor betydelse i praktiken som de ger uttryck för i teorin. I 

arbetet har vi försökt belysa vad gör att ungdomar börjar använda droger. Vi har i 

detta avseende tagit upp teorier som beskriver ungdomars självkänsla samt vad 

som händer då de blir delaktiga i grupper/gäng. Vårt resultat visar att både polisen 

och socialtjänsten jobbar på individnivå då det gäller ungdomar med drogproblem 

och fokusera inte på att rikta insatserna mot de grupper/gäng de ingår i. Det finns 

dock ett undantag då arbetet sker grupp/gängbaserat och det är då metoden 

”orosmöten” används. När det gäller möjligheter till förbättringar ger 

respondenterna förslag såsom fältassistenter från socialtjänsten som jobbar ute 

under tider då ungdomar är ute, poliser som bara jobbar riktat mot ungdomar, 

uppluckring av sekretesslagstiftningen samt konkreta mål att jobba efter. 
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1  Inledning 

Narkotika skapar stora problem för samhället samt ett stort mänskligt lidande. 

Särskilt allvarligt är det när unga människor faller offer för drogproblematiken. 

Alldeles ny statistik visar att i en skolklass, årskurs 9, med 25 elever använder 1 

elev droger regelbundet vilket motsvarar 4 %. Av ungdomarna i samma 

ålderskategori har 7 % någon gång provat droger.1   

 

Siffrorna tyder på att droger bland ungdomar är ett problem i dagens samhälle 

och frågan är vad vi kan göra åt det och vems ansvar det är? Att en enskild 

aktör inte kan jobba ensam med detta problem kan vi alla vara överens om. Det 

krävs samverkan mellan en mängd olika aktörer på såväl central, regional som 

lokal nivå. Två av de aktörer som har en viktig roll i arbetet med ungdomar och 

droger är polisen respektive socialtjänsten. För att dessa ska nå ett bra resultat 

torde en väl fungerande samverkan dem emellan vara en förutsättning. 

 

Vikten av samverkan mellan socialtjänsten och polisen betonas i lagstiftningen 

då det i både polislagen och socialtjänstlagen uttryckligen anges att samverkan 

skall äga rum samt formen för hur det skall ske. I sekretesslagstiftningen 

regleras vidare i vilken utsträckning som de olika myndigheterna kan delge 

varandra information samt vilken typ av information som kan lämnas. 

 

Som blivande poliser anser vi att det är viktigt att få en djupare förståelse för 

hur samverkan mellan socialtjänsten och polisen fungerar i dessa frågor samt 

vilka skyldigheter respektive rättigheter de olika myndigheterna har gentemot 

varandra. För att kunna jobba effektivt och nå resultat i detta arbete krävs 

kunskap i ämnet. I detta arbete kommer vi att undersöka hur samverkan mellan 
                                                
1 http://www.mobilisera.nu/upload/4425/ung%20folder.pdf  
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de två myndigheterna i en kommun bedrivs. Vi vill med detta få en ökad 

förståelse för hur samverkan fungerar samt vad det finns för möjligheter till 

förbättringar. 

 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att undersöka hur samverkan mellan polisen och 

socialtjänsten bedrivs beträffande ungdomar med drogproblem samt undersöka 

möjligheter till förbättringar. 

 

1.3  Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte vill vi ge svar på följande frågeställningar: 

• Hur bedrivs samverkan mellan polisen och socialtjänsten beträffande 

ungdomar och droger idag? 

• Vad ser de olika aktörerna för fördelar respektive nackdelar med 

samverkan? 

• Upplever aktörerna att det finns några svårigheter med samverkan? 

• Är arbetet beträffande ungdomar med drogproblem individ- eller 

grupp/gängbaserat? 

• Ser aktörerna några möjligheter till förbättringar när det gäller samverkan 

inför framtiden? 
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1.4 Avgränsningar 

Med hänvisning till den korta tid som står till vårt förfogande avseende detta 

arbete har vi valt att gör en del avgränsningar. 

Vi har begränsat vårt arbete till samverkan mellan polisen och socialtjänsten i 

Umeå kommun. Med begreppet droger i detta arbete avser vi narkotikaklassade 

preparat. Vi har begränsat oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-18 år. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga i detta arbete. 

För att på bästa sätt kunna besvara de frågeställningar som arbetet syftar till att 

besvara har vi sökt reda på relevant litteratur inom området. Som grund för den 

teoretiska delen i arbetet har lagstiftning, teorier gällande ungdomar och droger 

samt samverkansteorier studerats. För att få kunskap om hur samverkan mellan 

polisen och socialtjänsten fungerar i Umeå kommun har vi intervjuat 

respondenter från dessa myndigheter. Vi har valt att intervjua tjänstemän inom 

de olika myndigheterna som arbetar med problematiken runt ungdomar och 

droger. Vi har intervjuat två tjänstemän från socialtjänsten samt två tjänstemän 

från polisen. Innan intervjuerna genomfördes utarbetade vi en intervjuguide (se 

bilaga 1) syftet med denna var att vi skulle ställa väsentliga frågor utifrån syftet 

och frågeställningarna. Ett ytterligare syfte var att säkerställa att samma frågor 

ställdes till samtliga intervjupersoner för att på så sätt få ett tillförlitligt resultat. 

Under intervjuerna fördes anteckningar som därefter har bearbetats. Den 

information som framkom under intervjuer har legat till grund för det resultat 

som presenteras i arbetet. 
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1.5.1 Reflektioner kring tillvägagångssätt 

För att förstå varför det är av stor vikt att polisen och socialtjänsten samverkar i 

frågor rörande ungdomar och droger anser vi att det är viktigt att ge en 

bakgrund till varför vissa ungdomar börjar använda droger. I detta arbete 

presenteras, under teoriavsnittet, tänkbara orsaker till varför vissa ungdomar 

leds in i missbruk.  

 

En del av frågorna i vår intervjumanual har, av respondenterna, upplevts svåra 

att besvara. Detta gäller de frågor som är kopplade till teorin om samverkan. Vi 

har varit medvetna om att frågorna kan upplevas teoretiska och svåra. Vi anser 

ändå att de varit relevant att ställa dem med tanke på syftet. Även om inte alla 

har kunnat besvara frågorna är detta ett resultat i sig. 

 

Ambitionen i vårt arbete har inte varit att särskilja de olika respondenternas 

svar. Vi har velat undersöka hur samverkan mellan de två myndigheterna i stort 

fungerar. En annan anledning till att vi inte särskiljt svaren är att vi har velat 

säkerställa respondenternas anonymitet. 
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2  Teori 

I vårt teoriavsnitt har vi valt att fokusera på teorier inom de två områden som 

presenteras i vårt syfte. Dels handlar det om teorier kring samverkan dels om 

teorier avseende ungdomar med missbruksproblem. Vad gäller ungdomar med 

missbruksproblem finns det en rad olika aspekter som måste beaktas för att 

utröna varför ungdomar börjar använda droger. Vi har i detta arbete fokuserat 

på att använda teorier som beskriver individens självkänsla samt vad som 

händer då de blir delaktiga i olika grupper/gäng. 

 

Vi kommer även i detta teoriavsnitt att gå igenom den lagstiftning som reglerar 

samverkan på området. 

 

2.1 Samverkansteori 

I dagens samhälle är samverkan ett begrepp som ligger i tiden. Den svenska 

välfärdsstaten har genomgått och genomgår fortfarande en betydande 

förändring. I denna förändring ingår det nya arbetsformer som växer fram och 

dessa kan sammanfattas i begreppet samverkan. Att olika myndigheter är 

ålagda att samverkan med varandra är inget nytt. Samverkan har funnits i större 

eller mindre utsträckning under hela den tiden som välfärdsstaten funnits. Det 

som är nytt är däremot att samverkan i dagens samhälle är en nödvändig 

arbetsform som inte går att välja bort.2  

 

Ordet samverka blandas ofta ihop med det närbesläktade ordet samarbeta. Det 

finns dock tydliga skillnader mellan begreppen. Samarbeta gör vi dagligen med 

olika människor utan att egentligen reflektera över det. Samverka däremot 

innebär att vi tillsammans med andra, ofta människor från andra organisationer 

och med annan utbildningsbakgrund, arbetar mot ett gemensamt mål. 

                                                
2 Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) sid. 9 
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Samverkan innebär ”målmedvetna handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”3.  

 

En viktig utgångspunkt då det gäller samverkan är hur den organiseras. Det 

finns fyra olika nivåer på vilka samverkan kan ske. På den lägsta nivån innebär 

samverkan att en yrkesgrupp kallas in för att ge råd och stöd i ett arbete. På den 

andra nivån sker samverkan mer strukturerat, insatser samordnas för att bästa 

möjliga resultat skall uppnås. På denna nivå handlar det dock mest om att 

samordna vissa verksamheter som organisationerna sedan utför var för sig. På 

den tredje nivån handlar det om att samverka kring klart definierade frågor där 

organisationerna skapar nya arbetsformer för ett gemensamt arbete. Den fjärde 

och sista nivån av samverkan är då två eller flera verksamheter slås samman till 

en gemensam.4  

 

Det finns en rad faktorer som påverkar samverkan. Tre av de mest 

grundläggande är: 

1. Kunskaps och förklaringsmässiga faktorer – Dessa faktorer innebär att 

människor som samverkar ofta har olika yrkeskategorier, de har olika 

utbildning samt olika sätt att se på problemet. De har också ofta olika åsikter 

om hur problemet kan förklaras samt hur man skall angripa det. 

2. Formella och informella regler – Med denna faktor belyses de problem som 

kan uppstå då människor inom olika yrkeskategorier skall samverka. De har 

olika lagstiftning, regelsystem, avtal och anvisningar för arbetet. Dessa formella 

och informella regler skiljer sig ibland kraftigt åt för de olika människorna som 

skall samverka, ett exempel på detta kan vara sekretess eller arbetstider. 

                                                
3 Danermark, B. (2003) s. 15 
4 a.a. sid. 17 f. 
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3. Organisatorisk situation – Detta innebär att människor från olika 

organisationer och med olika perspektiv möts för att samverkan kring en 

person. 

För att samverkan skall bli framgångsrik är det nödvändigt att dessa tre faktorer 

identifieras, lyfts fram och diskuteras.5 

 

Samverkan kan te sig olika beroende på inom vilket område den sker. I 

exempelvis ett byggnadsarbete samverkar ofta olika yrkesgrupper såsom 

snickare, elektriker och målare med varandra för att uppnå ett givet mål. Vid 

denna typ av samverkan är de olika parternas roller klart definierade och det 

råder ingen konkurrens mellan deras arbete. Detta innebär att det är sällan som 

till exempel en elektriker kommenterar målarens arbete eller vice versa. 

Samverkan mellan polis och socialtjänst innebär dock att man samverkar i 

något som brukar betecknas människobehandlande organisationer. Det är denna 

typ av samverkan som vi kommer fästa tonvikten på i detta arbete. Polis och 

socialtjänst samverkar i frågor rörande andra människor som vi här benämner 

kunder/klienter. Till skillnad från ett byggnadsarbete har dessa kunder/klienter 

egna intressen, åsikter, tankar och känslor som måste beaktas då samverkan ska 

ske. Även kunderna/klienterna har en aktiv roll i samverkansarbetet. En annan 

sak som skiljer sig åt från byggnadsarbetet är att de olika yrkeskategorierna, då 

det gäller samverkan i människobehandlande organisationer, ofta har olika syn 

och åsikter om hur problemet ska angripas. I byggnadsarbetet, som nämndes 

tidigare, är rollerna tydligt definierade och det råder ingen konkurrens dem 

emellan. I samverkan i människobehandlande organisationer kan sättet att 

definiera, förklara och åtgärda ett problem se olika ut.6 

 

                                                
5 Danermark, B. (2003) sid. 12 f. 
6 a.a. sid.16 f. 
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Ledningen har en viktig funktion för en lyckad samverkan. Studier som 

genomförts inom området visar att det ofta råder stora brister avseende 

ledningsfunktionen. En förklaring till dessa brister är att ledningen ofta är 

otydlig. När väl samverkansuppgiften är definierad och gruppen för arbetet är 

utsedd backar ledningen tillbaka och överlåter hela ansvaret åt 

samverkansgruppen. En annan tydlig brist som påvisats är att ledningen ibland 

har en övertro till kompetensen inom samverkansgruppen. Detta hänger även 

samman med att ledningen många gånger vill framstå som demokratisk varför 

problem som tas upp med ledningen ofta bollas tillbaka till gruppen med 

motiveringen att det är viktigt att de själva hittar lösningar på sina problem. 

Andra brister kan vara att ledningen är okunnig om vad samverkan egentligen 

innebär samt att de på grund av tidsbrist inte kan göra ett bra jobb. Studier visar 

att en klar och tydlig ledning är av stor vikt i samverkansprojekt inte minst på 

grund av att det under ett samverkansprojekts gång uppstår frågor som bäst 

hanteras på ledningsnivå.7  

 

2.2 Spelet kring självkänslan 

Självkänsla och självförtroende är begrepp som ständigt återkommer i 

berättelserna runt personerna återgivna av Berglund. Han menar att individer 

har ett ständigt pågående konstruktionsarbete för att skapa självsäkerhet och 

självförtroende. En svag självkänsla kan effektivt gömmas bakom upplåst 

självsäkerhet. Man skapar vanor, ibland kriminella, för att få bekräftelse vilket 

gör att man känner sig bra. Mycket av problemungdomarnas agerande tydde på 

att de sökte ett sammanhang där de passade in, var någon och därav fick 

självsäkerhet och förmåga att skydda en alltför lätthotad, sårbar självkänsla.8 

 

                                                
7 Danermark, B. (2003) sid.18 f. 
8 Berglund, S-A. (2000) sid. 115 f. 
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Enligt Berglund har spelet kring självkänslan tre huvudmål 

1. Hitta en personlig profil. 

2. Hitta in i en gemenskap. 

3. Konstruera sammanhängande förståelse och mening i det man gör.9 

 

Målet är att hitta människor man duger åt, en möjlig roll att krypa in i och en 

praktisk förklaring som får det hela att hänga ihop10. 

 

2.2.1 Grupper 

Berglund skriver att jämnårigas stora inflytande på val av livsstil är 

odiskutabelt. Tonårstiden beskrivs som en ”gängålder” då kamrater övertar en 

del av familjens roll som normgivare och inspirationskälla. En individs 

livsprocesser innebär att sociala band knyts men även bryts. Vänskapsband med 

kamrater bygger på selektion och socialisation, man söker sig till kamrater som 

har samma inställning men man anpassar sig också i viss mån till kamraternas 

ramar. Detta för att hitta en gemenskap. En viktig funktion som gäng och 

kamratrelation fyller, särkilt för ungdomar med problem i familjemiljön, är 

ibland ”sociala värmestugor” där de kan få lä, avstånd eller alternativ till 

nerkörda familjerelationer.11 

 

Det är gruppens förhållningssätt och handlingar som håller samman och 

avgränsar gruppen samt ger den dess konturer. Genom detta får gruppen ett 

ansikte såväl utåt som inåt. Gränserna uttrycker främst gruppens värderingar 

kring vad de accepterar respektive inte accepterar.12  

                                                
9 Berglund, S-A. (2000) sid. 116. 
10 a.a. sid. 116 
11 a.a. sid. 184 f.f. 
12 Svedberg, L. (2003) sid. 213 
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2.2.2 Groupthink 

Begreppet groupthink beskriver väl en situation där gruppens individer tenderar 

att ha en svag självkänsla. De söker sig till grupper med en stark samhörighet 

där gränserna är tydliga och fasta. I dessa grupper släpps inte vem som helst in, 

kraven för medlemskap är mycket bestämda.13 

 

Forskning har identifierat tre symtom på groupthink: 

• Man har en tendens att överskatta gruppens makt och moral. Gruppen har en 

gemensam illusion om att vara osårbar för kritik, man försvarar sina handlingar 

både gentemot sig själva och andra. Det som gruppen gör eller planerar att göra 

ser man som moraliskt riktigt. 

• Man präglas av trångsynthet samt bristande förmåga och vilja att förstå kritik 

eller alternativa synpunkter. Man utvecklar en negativ bild av andra grupper 

med avvikande meningar vilket bidrar till att förstärka skillnaden och öka 

avståndet till andra grupper. 

• Man utvecklar ett tryck i riktning mot enhetligt tänkande. Gruppen utsätter 

eventuella avvikare för påtryckningar med syftet att de ska hålla tyst och inte 

avvika från gruppens mening. Detta beteende leder till att individen tvivlar på 

sina egna åsikter och vågar inte stå upp för dem utan tar till sig gruppens åsikter 

och gör de till sina egna. För gruppen innebär detta att den förefaller enig då 

inga avvikande åsikter uttrycks. Vissa individer i gruppen utvecklas till 

”tankepoliser” vilka bestämmer vad som är legitima åsikter.14 

 

Dessa ”tankepoliser” fungerar ofta som ledare för gruppen och de har en väldigt 

stark ställning. Ledaren erbjuder medlemmarna en känsla av helhet, mening och 

samhörighet15. 

 

                                                
13 Svedberg, L. (2003) sid. 215 f. 
14 Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (1998) sid. 123    
15 Svedberg, L. (2003) sid. 215  
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Orsaken till att individer med svag självkänsla tenderar att söka sig till grupper 

som präglas av groupthink är att de har en liten grad av autonomi att ge upp16. 

Efter det att individen trätt in i en sådan här grupp har de mycket svårt att lämna 

gruppen. Detta beror på att individen utsätts för en typ av hjärntvätt. Den 

enskilde ändrar åsikter och värderingar utan att denne är medveten om det.17 

 

2.3 Lagstiftning 

I polislagens 3 § stadgas att polisen skall samarbeta med myndigheter såsom 

socialtjänsten. I paragrafen poängteras särskilt polisens skyldighet att anmäla 

till socialnämnden om något barn behöver nämndens skydd.18 Denna 

bestämmelse återfinns även i Socialtjänstlagens 14 kap 1 § där det stadgas att 

myndigheter som i sin verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 

något som kan innebär att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd19. 

Enligt 12 § i Polislagen kan en polisman ta om hand ett barn som kan antas vara 

under 18 år och som anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär 

överhängande och allvarlig risk för barnets hälsa eller utveckling20. Barnet skall 

därefter skyndsamt överlämnas till vårdnadshavare eller socialnämnd. 

 

Då det gäller samverkan mellan socialtjänst och polis angående ungdomar och 

droger måste båda parter ta hänsyn till den sekretess som råder på området. I  

7 kap 4 § Sekretesslagen fastslås att ”sekretess gäller inom socialtjänsten för 

uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”21.  

Det finns dock undantag från denna sekretess i följande fall: 

                                                
16 Svedberg, L. (2003) sid. 215 f. 
17Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (1998) sid. 124 
18 Lag (1984:387) Polislag 
19 Lag (2001:453) Socialtjänstlag 
20 Lag (1984:387) Polislag 
21 Lag (1980:100) Sekretesslag 
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• 14 kap 1§ Sekretesslagen stadgar att det på grund av sekretess inte är hinder för 

att uppgifter lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag 

eller förordning22. 

• Enligt 14 kap 2 § Sekretesslagen hindrar inte sekretess att uppgift lämnas till 

polismyndighet om det för brottet inte är stadgat lindrigare straff än två års 

fängelse. Sekretess hindrar inte heller att uppgift som angår misstanke om brott 

lämnas till polismyndighet gällande brott som stadgas i Brottsbalkens 3,4 eller 6 

kapitel mot någon som inte har fyllt 18 år23.    

• Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv 

och kan helt eller delvis efterges av honom. Detta framgår av 14 kap 4 § 

Sekretesslagen24. Då det gäller ungdomar som är under 18 år har enligt 6 kap 11 

§ Föräldrabalken vårdnadshavaren rätt att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter25. Detta innebär att vårdnadshavaren kan efterge 

sekretessen i frågor som rör dennes barn.  

 

 

 

 

                                                
22 Lag (1980:100) Sekretesslag 
23 a.a. 
24 a.a. 
25 Föräldrabalken 6 kap 
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3 Resultat 

I det här avsnittet redovisas det resultat som vi erhållit efter genomförda 

intervjuer. Resultatet är sammanställt i några huvudteman som bygger på 

intervjumanualen.  

 

3.1 Hur bedrivs samverkan mellan polisen och socialtjänsten 

beträffande ungdomar och droger idag? 

Både respondenter från polisen och socialtjänsten beskriver de ”orosmöten” 

som de bedriver. Dessa möten sker i samverkan med skola, polis, socialtjänst, 

föräldrar och ungdomar. ”Orosmötena” initieras av någon av de olika parter 

som deltar då de känner oro inför en ungdom. Oron kan bestå i att någon av 

parterna observerar att ungdomen skolkar mycket, är ute sent på kvällarna etc. 

Mötena syftar till att på ett tidigt stadium hjälpa ungdomar som kommit på glid. 

Mötena går till på så sätt att de olika parterna träffas och pratar igenom 

situationen. Socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd till familjerna. Polisen 

informerar om droger samt de konsekvenser som användandet av droger kan få 

för ungdomen. Polisen informerar även i allmänna ordalag om vad de ser i sin 

vardag. Målsättningen vid ”orosmöten” är att polisen och socialtjänsten ska 

vara så lite inblandade som möjligt, man vill att ungdomen samt dennes 

föräldrar gemensamt skall komma överens om hur de skall lösa problemet. 

Dessa möten anser de båda parterna ha gett mycket gott resultat även 

inblandade föräldrar har gett positiv feedback.   

 

En annan form av samverkan som bedrivs är den som är lagstadgad. Samverkan 

sker då polisen upprättar en anmälan eller skriver ett PM beträffande en 

ungdom som sedan skickas till socialtjänsten som sedan följer upp ärendet. 



Rapportnummer 309, Samverkan mellan Polis och Socialtjänst gällande ungdomar och 
droger i Umeå 
Jonas Norberg, Maria Petersson 

 14 

De olika turlagen vid Umeåpolisen har olika geografiska ansvarsområden. 

Samverkan sker mellan polisens turlag och socialtjänsten då polisen exempelvis 

besöker olika fritidsgårdar. 

 

Vid riskhelger såsom valborg och skolavslutning etablerar socialtjänsten samt 

polisen en kontakt. Ambitionen är att de ska ha ett gemensamt möte innan 

helgen. Vid dessa möten diskuteras aktuella problem samt hur dessa ska 

angripas. 

 

När det gäller målsättningen för samverkan finns det inget uttalat och entydigt 

mål. En respondent upplever att det inte finns någon tydlig målsättning för 

samverkansarbetet. Övriga respondenter känner inte till någon uttalad 

målsättning. Deras personliga målsättning med samverkansarbetet är att 

gemensamt verka för ungdomens bästa vilket innebär att på ett tidigt stadium 

upptäcka missbruket innan det hinner bli ett problem. 

 

På frågan om uppföljning kring arbetet, säger samtliga respondenter att det inte 

finns någon strukturerad eller planlagd uppföljning. En respondent från 

socialtjänsten uppger att uppföljning sker då socialtjänsten kontinuerligt tar 

urinprov på ungdomar. Resultatet av proven kan ses som en uppföljning. En 

respondent från polisen anser att uppföljning sker vid ”orosmötena” då man ser 

i vilken riktning ungdomen utvecklas. Vid dessa möten utvärderar föräldrarna 

hur det går för deras ungdom. Respondenten anser även att denna återkoppling 

är en viktig motivationskälla för deras fortsatta arbete.   
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3.2 Ledningsgrupp 

På frågan om det finns någon uttalad ledningsgrupp beträffande samverkan i 

denna typ av frågor går svaren isär. Gemensamt för alla respondenter är att de 

inte känner till någon ledningsgrupp och därmed kan de inte kommentera 

dennes betydelse. Någon respondent tror att det finns en ledningsgrupp högre 

upp i organisationen medan andra inte känner till att det finns någon. 

3.3  Fördelar med samverkan 

Både polisen och socialtjänsten ser stora fördelar och vinster med att samverka. 

Samtliga respondenter anser att de genom samverkan lättare kan nå den 

personliga målsättningen som tidigare nämnts, att kunna upptäcka problemet på 

ett tidigt stadium samt gemensamt verka för ungdomens bästa.  

 

Ytterligare fördelar som nämnts är att kontakterna mellan polisen och 

socialtjänsten underlättas i och med att man får en bättre kännedom om 

varandra. De vet vem de kan ringa till då det uppstår problem. Informationen 

når de olika parterna snabbare eftersom de har en personlig kännedom om 

varandra. Respondenter från både socialtjänsten och polisen anser att de olika 

parterna har olika information och kännedom om olika saker. Tillsammans 

skapar de snabbare och effektivare en helhet än vad var och en för sig annars 

skulle göra. En annan synpunkt som framkommit är att de skapar en bra 

förståelse för varandras olika roller. 

 

3.4  Nackdelar med samverkan 

Ingen av de personer som intervjuats kan se att det finns några nackdelar med 

samverkan. En polis poängterade dock att det är viktigt att hålla isär de olika 

yrkesgruppernas roller och ansvarsområden. 
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3.5 Faktorer som påverkar samverkan  

Då frågan om svårigheter ställdes till intervjupersonerna tog vi upp några 

tänkbara svårigheter. Dessa var: 

3.5.1 Formella /informella regler 

Arbetstider - Olika arbetstider upplevs inte som ett problem hos den polis som 

jobbar i den grupp som fokuserar på arbetet med ungdomar. Denne kan, dygnet 

runt, nå en kontaktperson från socialtjänsten. Att de olika parterna kan nå 

varandra dygnet runt bygger dock på ett förtroende och personlig kännedom 

gentemot varandra samt viljan att hjälpa de ungdomar som hamnat snett. De 

beskriver det som att den personliga uppoffringen anses liten i förhållande till 

den hjälp det kan innebära för ungdomen. Den polis som jobbar på 

ordningsavdelningen upplever att det är främst kvällar och helger som de är i 

behov av att komma i kontakt med socialtjänsten. Detta är tider då 

socialtjänsten inte har så mycket resurser och detta kan ifrån polisens sida 

upplevas som att de olika arbetstiderna blir ett problem. 

Resurser - På frågan om resurserna är tillräckliga är svaren blandade. Några 

anser att polisens resurser är till räckliga andra anser att de är för få. Samma 

förhållande gäller avseende socialtjänstens resurser. En respondent från 

socialtjänsten poängterade att de ser en tydlig skillnad i deras arbetsbelastning 

då polisen jobbar aktivt gentemot ungdomar. Under dessa perioder ökar deras 

arbetsbelastning och vice versa. Socialtjänsten upplever att de har för få 

resurser för att kunna jobba förebyggande. Detta leder till att de inte kan 

upptäcka missbruk bland ungdomarna på ett tidigt stadium. 
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Lagstiftning - Denna upplevs av båda parter som ett hinder eftersom parterna 

inte kan delge all den information som de har till varandra på grund av 

sekretesslagstiftningen. Främst blir detta ett hinder för socialtjänsten eftersom 

lagstiftningen är strängare gentemot dem. Polisen kan och måste i större 

utsträckning delge socialtjänsten den information de har. Lagstiftningen 

upplevs som stelbent och båda parter önskar att de kunde prata friare om de 

ungdomar som har problem för att på detta sätt kunna sätta in snabbare 

åtgärder. Vid de ”orosmöten” som tidigare beskrevs löser man 

sekretessproblemet genom samtycke från föräldrarna. Detta upplever båda 

parter fungerar väl eftersom man strävar åt samma håll.  

3.5.2 Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer 

Angriper olika yrkesgrupper problemen på olika sätt? Båda parterna anser att de 

jobbar mot samma mål, därför upplever de inte att de angriper problemet på 

olika sätt. En respondent från socialtjänsten poängterar dock att de har olika 

verktygslådor att använda sig av. Polisen har till exempel möjlighet att använda 

tvångsåtgärder gentemot ungdomen, vilket inte socialtjänsten har.  

3.5.3 Organisatorisk situation 

Upplever de olika yrkeskategorierna, polis och socialtjänst, att de ser på en 

klient som de tillsammans jobbar med från olika perspektiv? Respondenterna 

anser att det är viktigt att hålla isär de båda yrkeskategoriernas roller och ha en 

förståelse för varandra. Ingen av de tillfrågade har upplevt något problem runt 

detta eftersom alla jobbar och strävar efter att hjälpa människor. 

 

3.6  Är arbetet beträffande ungdomar med missbruksproblem 

individ- eller grupp/gängbaserat? 

På denna fråga finns inget entydigt svar. Båda parter jobbar både med individer 

och gäng. Den polis som jobbar i den grupp som är särskilt inriktade på 

ungdomar säger att de jobbar med att identifiera individer i olika 
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konstellationer. Respondenter från socialtjänsten säger att de främst jobbar med 

enskilda individer. Vid de ”orosmöten” som tidigare beskrivits sker dock 

arbetet grupp/gängbaserat.  

   

3.7 Hur vill ni att samverkan ska fungera i framtiden? 

En respondent från socialtjänsten anser att samverkan fungerar bra idag och har 

inga konkreta förslag på förbättringar. En annan respondent från socialtjänsten 

anser att man ska ha en konkret målbild och de olika parterna ska ha 

regelbundna träffar. Det borde finnas fler poliser med fokus på detta problem, 

mer resurser från socialtjänstens sida samt bättre kommunikation på chefsnivå. 

En av de intervjuade poliserna anser att det vore önskvärt att ha en permanent 

grupp poliser som jobbar med ungdomar. Poliserna anser att det skulle vara 

önskvärt med fler fältassistenter som jobbar ute på fältet. En av poliserna skulle 

vilja luckra upp sekretesslagstiftningen för att tidigare kunna hjälpa ungdomar 

som hamnat fel. Denne vill också förbättra den interna kommunikationen hos 

polisen. De som utreder ungdomsbrott har mycket information som kan vara till 

hjälp ute på fältet.   
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4 Diskussion 

I detta avslutande kapitel för vi en diskussion kring det resultat som 

framkommit och hur det förhåller sig till teorierna som använts. I diskussionen 

kommer vi även att ge uttryck för egna reflektioner. Diskussionsdelen är 

uppbyggd efter samma disposition som resultatet. 

 

4.1 Hur bedrivs samverkan mellan polisen och socialtjänsten 

beträffande ungdomar och droger idag? 

Som vi presenterat i resultatet bedrivs samverkan i olika former mellan polisen 

och socialtjänsten. Detta överrensstämmer med Danermarks teori där det fastlås 

att samverkan är en nödvändig arbetsform i dagens arbetsliv. I teorin beskrivs 

olika nivåer på samverkan. Utifrån det resultat som vi erhållit är vår uppfattning 

att samverkan mellan polis och socialtjänst bedrivs på nivå två och tre utifrån 

Danemarks beskrivning. På nivå två innebär samverkan att vissa verksamheter 

samordnas men de olika samverkansparterna utför arbetet var för sig. Ett 

exempel på detta kan vara då polisen och socialtjänsten träffas inför så kallade 

riskhelger. Vid dessa träffar informerar de olika parterna varandra om aktuella 

problem men jobbar sedan med problemen var för sig. Ett exempel på 

samverkan på nivå tre är ”orosmötena”. Vid dessa samverkar parterna kring 

klart definierade frågor där parterna skapar nya arbetsformer för ett gemensamt 

arbete.   

 

Danermark poängterar vikten av att samverkan skall ske mot ett gemensamt 

mål. Vårt resultat visar att respondenterna inte känner till något uttalat mål. 

Däremot har de berättat om sina personliga mål och dessa kan vi konstatera är 

lika för samtliga respondenter. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det finns en 

fara i att det inte finns något gemensamt och uttalat mål. För att säkerställa att 

alla parter strävar åt samma håll är det enligt vår mening av yttersta vikt att det 
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finns ett gemensamt och uttalat mål som är väl förankrat hos alla inblandade 

parter. 

 

Med strävan efter gemensamma och uttalade mål ligger även att ha en väl 

fungerande uppföljning. Vårt resultat visar på att det inte finns någon 

strukturerad eller planlagd uppföljning. Vi anser att det är viktigt med 

uppföljning eftersom det är genom denna man kan få svar på vad det är som 

fungerar bra respektive mindre bra och om man når de mål som satts upp. 

Genom uppföljning kan arbetet utvecklas i en positiv riktning.  

 

4.2 Faktorer som påverkar samverkan  

4.2.1 Formella /informella regler 

Då människor från olika yrkesgrupper skall samverkan kan problem uppstå 

gällande formella/informella regler. Exempel på sådana är arbetstider, resurser 

och lagstiftning. 

När det gäller arbetstider anser en del av respondenterna att det kan uppstå 

problem eftersom de jobbar på olika tider och inte alltid kan nå varandra då de 

behöver. Andra respondenter har löst problemet på så sätt att de parterna 

emellan kommit överens om att de alltid ska kunna nå varandra via telefon. 

Detta sistnämnda bygger på en slags ”eldsjälsprincip” och informella 

kontaktvägar vilket inte alla har tillgång till. Vi anser att det vore önskvärt om 

parternas arbetstider var mer kompatibla för att därmed kunna utveckla de 

formella kontaktmöjligheterna. Att ha ett system som bygger på eldsjälar och 

informella kontakter är enligt vår mening bräckligt och sårbart. 
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Avseende resurser är samtliga respondenter överens om att det arbete de 

bedriver är resurskrävande och att det ibland kan upplevas svårt att fokusera på 

det förebyggande arbetet. 

 

Lagstiftningen kan upplevas som en svårighet då olika yrkeskategorier ska 

samverka. I detta arbete är det främst sekretesslagstiftningen som påverkar de 

olika parterna.  Polisen har större möjlighet att delge socialtjänsten information 

som kommer till deras kännedom. Socialtjänsten däremot kan enligt 

sekretesslagstiftningen inte delge polisen information i samma utsträckning. 

Respondenterna upplever att sekretesslagstiftning är ett problem då de skall 

samverka. Detta eftersom de inte kan prata fritt om enskilda individer utan hela 

tiden måste tänka på lagstiftningen. Ett exempel kan vara att det kommer till 

socialtjänstens kännedom att en ungdom har missbruksproblem. Vid ett sådant 

tillfälle skulle de vilja delge polisen denna information för att efter ett eventuellt 

polisingripande kunna börja arbeta med problemet. Enligt nuvarande 

lagstiftning kan socialtjänsten dock inte ge polisen denna information. Vad det 

gäller ”orosmötena” har parterna dock en möjlighet att häva sekretessen 

eftersom ungdomens vårdnadshavare kan godkänna att sekretessen hävs enligt 

lagstiftningen. Detta innebär att de vid dessa möten kan prata öppet med 

varandra om problemen. Vi förstår att lagstiftningen upplevs som ett problem 

eftersom det på grund av denna kan bli svårt att ta itu med problemet på ett 

tidigt stadium då det inte kommer till polisens kännedom. Socialtjänsten är 

många gånger beroende av en förstahandsåtgärd från polisen sida innan de kan 

börja jobba med sin ”verktygslåda”. 
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4.2.2 Kunskaps och förklaringsmässiga faktorer 

Enligt Danermark kan olika yrkesgrupper som samverkar i 

människobehandlande organisationer vilja angripa problemen på olika sätt. 

Enligt våra respondenter upplever de inte att de angriper problemen på olika 

sätt eftersom de strävar mot ett och samma mål. 

 

4.2.3 Organisatorisk situation 

Med detta menas att personer från olika yrkeskategorier ser på en person som 

de samverkar kring från olika perspektiv. Respondenterna upplevde att detta var 

svårt att ta ställning till eftersom det inte är något de funderat kring. Det som 

framkom i resultatet var dock att ett par av respondenterna tyckte att det var 

viktigt att tydliggöra att de har olika roller samt att det är viktigt att ha en 

förståelse för varandra. 

4.3 Ledningsgrupp 

Danermark poängterar vikten av att det finns en väl fungerande ledningsgrupp 

för samverkansfrågorna. Under intervjuerna har det framkommit att en del 

respondenter inte känner till någon ledningsgrupp, andra tror att det kanske 

finns någon högre upp i organisationen men känner inte till dennes funktion. Av 

detta drar vi slutsatsen att det antingen inte finns någon ledningsgrupp och om 

det finns någon är denna inte förankrad ner i organisationen. Vår uppfattning är 

att det är viktigt med en väl fungerande ledningsgrupp som styr och sätter ramar 

för arbetet. Vi tror även att ledningsgruppen har en viktig funktion i arbetet 

kring målsättning och uppföljning som tidigare nämnts. 

 

4.4 Fördelar med samverkan 

Danermark och Kullberg slår fast att samverkan är en arbetsform som ligger i 

tiden och som är så gott som oundviklig i dagens samhälle. Vårt resultat visar 
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på att alla parter ser fördelar och vinster med samverkan. Ett exempel som 

framkommit är att informationen går snabbare vid samverkan vilket leder till att 

tidiga resurser kan sättas in. Vår absoluta ståndpunkt är att samverkan är ett 

måste. Dels för att effektivisera arbetet dels för att säkerställa att olika parter 

strävar efter samma mål, vilket i detta fall handlar om arbeta för ungdomens 

bästa. 

 

4.5 Nackdelar med samverkan 

Tidigare har konstaterats att det finns svårigheter med samverkan men 

respondenterna kan inte säga att det finns några nackdelar. Detta 

överensstämmer med vår förförståelse. Vi tror dock att det är viktigt att jobba 

med de identifierade svårigheterna så att dessa inte blir till hinder för fortsatt 

samverkansarbete  

 

4.6 Är arbetet beträffande ungdomar med missbruksproblem 

individ- eller grupp/gängbaserat? 

Tonårstiden beskrivs av Berglund som en gängålder då kamratrelationer blir allt 

viktigare. Kamratrelationerna tar över delar av familjens tidigare funktioner. 

Individen söker sig till grupper/gäng med likasinnade detta för att finna en 

gemenskap. Kamratrelationerna blir extra viktigt för de ungdomar som har en 

otrygg hemmiljö. De söker sin trygghet bland vänner utanför familjen. De 

grupper/gäng som individerna bildar kan bli både till fördel och nackdel för 

individen. De individer som hamnar i tajta gäng med osunda värderingar kan få 

problem med att stå tillbaks för det tryck som kommer utav gruppen. Individen 

kan hamna i en situation där de glömmer bort vem de är och vad de har för egna 

värderingar. Istället tar de till sig gruppens värderingar och gör dem till sin 

egna. 
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Då polis och socialtjänst berättar om hur de jobbar med de ungdomar som 

många gånger hamnar i drogproblem på grund av starkt grupptryck berättar 

polisen att de jobbar med att kartlägga individer och i vilka konstellationer de 

ingår. Socialtjänsten beskriver sitt arbete som individfokuserat förutom det 

arbete som sker kring ”orosmötena”.  

 

4.7 Hur vill ni att samverkan ska fungera i framtiden? 

För att kunna utröna möjligheter till förbättringar då det gäller samverkan bad 

vi våra respondenter att beskriva deras idealbild över hur de vill att samverkan 

ska se ut i framtiden. Samtliga parter känner att samverkan fungerar relativt bra 

men ger förslag till hur det skulle kunna bli ännu bättre. De båda poliserna 

framhävde vikten av fältassistenter från socialtjänstens sida som jobbar ute på 

fältet under de tider då ungdomar är ute. De betonar också vikten av att ha en 

permanent grupp poliser som jobbar med ungdomar. Poliserna känner även att 

de vill att lagstiftningen skall luckras upp så att det blir lättare att delge 

varandra information. En respondent från socialtjänsten anser att de borde ha en 

konkret målbild. De säger också att det vore önskvärt med mer resurser från 

polisens sida som jobbar med ungdomsproblematik. Kommunikation på 

chefsnivå tas också upp som en faktor som skulle kunna förbättra 

samverkansarbetet. 

 



Rapportnummer 309, Samverkan mellan Polis och Socialtjänst gällande ungdomar och 
droger i Umeå 
Jonas Norberg, Maria Petersson 

 25 

5 Slutsatser och förslag 

I detta avsnitt drar vi slutsatser om hur samverkan fungerar samt ger konkreta 

förslag till förbättringar. 

Vi anser att samverkan mellan polisen och socialtjänsten i Umeå kommun till 

mångt och mycket fungerar bra. Som vi tidigare nämnt tror vi dock att det är av 

stor vikt att det finns en fungerande ledningsgrupp som har ansvaret för det 

övergripande arbetet och dess uppföljning. Precis som intervjuade poliserna 

nämner anser vi att det skulle vara bra med fältassistenter som jobbar på fältet 

under kvällar och helger då ungdomar rör sig ute. Detta skulle underlätta för 

polisen eftersom de snabbare kan komma i kontakt med socialtjänsten då de 

stöter på problem som involverar även socialtjänsten. I dagsläget uppfattar vi 

det som att denna kontakt bygger för mycket på informella kontaktvägar mellan 

de poliser som jobbar inriktat mot ungdomar och de tjänstemän inom 

socialtjänsten som handhar dessa problem. 

 

När det gäller det förebyggande arbetet upplever vi att det vore bra om man 

kunde jobba med hela grupper/gäng där man vet att det finns 

missbruksproblem. Vi tror att en stor del av den nyrekrytering som sker, sker 

just då individen blivit delaktig i en grupp eller ett gäng. 

 

Även om de olika parterna upplever att de har en bra förståelse för varandras 

roller tror vi att det kan vara en god ide att ”praktiserar” hos varandra. Detta för 

att ännu tydligare förstå varandras arbetsmetoder. Vi tror också att det är viktigt 

att polis och socialtjänst har regelbundna möten med varandra där man 

diskuterar aktuella problem samt de svårigheter som uppkommer då parterna 

ska samverka. Vid dessa möten bör man också tydliggöra var man har för 

förväntningar på varandra. Detta sker till viss del idag men enbart inför 

riskhelger. Vi anser att detta borde vara ett permanent inslag i 
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samverkansarbetet. För att få dessa möten ska bli effektiva och givande vore det 

önskvärt att sekretessen till viss del hävs mellan parterna. Detta måste dock ske 

med beaktande av den enskilda individen och dennes bästa. 

 

I dagsläget finns ingen struktur kring hur samverkan ska bedrivas. Vår 

uppfattning är det vore bra att utarbeta en handlingsplan där det tydliggörs i 

vilka fall samverkan skall ske och formerna för samverkansarbetet. Det är även 

av yttersta vikt att en sådan här handlingsplan är väl förankrad bland alla 

inblandade parter. 
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      Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Hur bedrivs samverkan mellan polisen och socialtjänsten gällande ungdomar och droger 
idag? 
- Finns det någon uppföljning kring detta arbete? 
 
2. Vilka fördelar/vinster ser ni med samverkan? 
 
3. Vilka nackdelar ser ni med samverkan? 
 
4. Ser ni några svårigheter med samverkan såsom: 
- Formella/ informella regler exempelvis: 

Olika arbetstider? 
Resurser? 
Lagstiftning? 
 

- Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer såsom: 
Upplevelse av att olika yrkeskategorier angriper problemen på olika sätt? 
 

- Organisatorisk situation såsom: 
Upplever ni att de olika yrkeskategorierna, polis och socialtjänst, ser på en klient som ni 
tillsammans jobbar med, från olika perspektiv? 

 
5. Finns det någon uttalad ledningsgrupp beträffande dessa frågor, och i så fall vilken 
betydelse har denna? 
 
6. De ungdomar som ni samverkar kring gällande drogproblematik. Är det oftast enskilda 
individer eller grupper/gäng? 
 
7. Hur vill ni att samverkan ska se ut i framtiden (idealbilden)? 
 

 


