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 Abstract 

 

Polisens och socialtjänstens samverkan är mycket viktigt för att nå ett bra resultat 

gällande arbetet med ungdomar. Både polis och socialtjänst är beroende av 

varandras insatser då de inte kan uppnå det mest optimala resultatet var för sig. Vi 

ställer oss frågande till hur bra samverkan verkligen fungerar idag på 

myndigheterna. Vårt syfte med denna rapport är att ta reda på hur samverkan 

mellan polis och socialtjänst fungerar i arbetet gällande ungdomar som begår brott. 

Detta besvarar vi genom att studera relevant litteratur samt intervjua 

yrkesverksamma människor på området. En viktig del för att samverkan skall bli 

så bra som möjligt är att alla parter har en gemensam utgångspunkt och metod för 

att utveckla samarbetet. I vårt resultatkapitel kan man utläsa att polisen och 

socialtjänsten generellt anser att samverkan fungerar väl, men det finns fortfarande 

brister inom vissa områden där en förbättring skulle kunna ske. När det gäller 

möjligheter till förbättringar ges förslag såsom att sekretessregleringen mellan 

myndigheterna bör förmildras så att information som gynnar barnet/ungdomen får 

vara fri mellan myndigheterna.  

 

 



Rapportnummer 377 

 

2007-04-23 

 Innehållsförteckning 

 
1  Inledning .................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 2 
1.3  Frågeställningar.................................................................................................................... 2 
1.4  Avgränsningar ....................................................................................................................... 2 
1.5 Tillvägagångssätt................................................................................................................... 2 

2  Teori ......................................................................................................................... 3 
2.1    Samverkansteori ........................................................................................................................ 3 

2:1:1  Faktorer som hämmar samverkan ...................................................................................................5 
2:1:2  Faktorer som främjar samverkan ....................................................................................................6 

2:2  Lagstiftning ........................................................................................................................... 7 
2:2:1  Skyldigheten att samverka...............................................................................................................7 
2:2:2  Polisens vårdande roll ......................................................................................................................7 
2:2:3  Sekretesslagstiftning ........................................................................................................................8 
2:2:4  Samverkan gällande ungdom som begår brott ...............................................................................8 

3  Resultat..................................................................................................................... 9 
3:1 Polisens syn på samverkan med socialtjänst ...................................................................... 9 

3:1:1  Mats Berg, ungdomsutredare i Norrköping....................................................................................9 
3:1:2  Lennart Gustavsson, ungdomsutredare i Västervik .....................................................................11 
3:1:3  Kristina Persson, utredare i Sollefteå............................................................................................13 

3.2  Socialtjänstens syn på samverkan med polisen................................................................ 15 
3:2:1  Anna Wigmo, socialtjänsten i Norrköping ...................................................................................15 
3:2:2  Mikael Fasth, socialtjänsten i Västervik .......................................................................................16 
3:2:3  Peter Berglund, socialkontoret i Sollefteå ....................................................................................18 

3:3  Resultatsammanfattning..................................................................................................... 19 
4  Diskussion ...............................................................................................................20 
Referenser .......................................................................................................................24 

 

 



Rapportnummer 377 

 1 

2007-04-23 

1  Inledning 

Samverkan innebär ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”.1 

 

Att samverka kan betyda olika saker för olika typer av aktörer i vårt samhälle. Vi 

anser att många är av den uppfattningen att grundprincipen för alla aktörer är att ha 

samma mål vad gäller att göra ett bra arbete. I ett flertal lagar såsom, Lag med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare2, Polislagen3 och 

Socialtjänstlagen4 står det uttryckligen att det skall bedrivas samverkan mellan 

polisen och socialtjänsten. 

 

 Enligt Danemark skall samverkan eftersträvas när varje myndighet var för sig inte 

kan bidra till att det aktuella problemet åtgärdas.5  

 

När det gäller polisens och socialtjänstens arbete har vi funderingar kring om 

samtliga tjänstemän inom de båda myndigheterna drar år samma håll vad gäller 

samverkan i ungdomsrelaterande arbeten. Under termin tre på Polisutbildningen 

diskuterade vi dessa frågor och vi uppfattade det från skolans håll att samarbetet 

mellan myndigheterna kan förbättras. Under samma termin fick vi utbyta 

erfarenheter med socionomstudenterna om hur detta samarbete kan bedrivas på ett 

mer effektivt sätt. Vi upplevde att de hade liknande åsikt som oss vad gäller 

möjligheten till förbättring av samverkan. 

 

Vi är av den uppfattningen att detta arbete kommer att hjälpa oss att få en insikt i 

hur samverkan fungerar och i så fall finna anledningar till varför det fungerar bra 

eller inte. Vi anser att en väl fungerande samverkan är nödvändigt för att resultatet 

ska bli så bra som möjligt. Vi tycker att alla som arbetar med ungdomar ska sträva 

efter att göra ett så bra arbete som möjligt för att hjälpa dem från kriminalitet. 

                                                
1 Danermark, B (2003) sid. 15 
2 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
3 Lag (1984:387) Polislag 
4 Lag (2001:453) Socialtjänstlag 
5 Danermark, B & Kullberg, C (1999)  



Rapportnummer 377 

 2 

2007-04-23 

1.2 Syfte 

Syftet med vår rapport är att ta reda på hur samverkan mellan polis och socialtjänst 

fungerar i arbetet gällande ungdomar som begår brott.  

 

1.3  Frågeställningar 

1.    Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och polisen? 

2. Upplever socialtjänst respektive polis att det finns några hinder för samverkan? 

3. Upplever socialtjänst respektive polis att det finns några möjligheter för samverkan?  

4. Vad ser socialtjänst respektive polis för fördelar och nackdelar med samverkan? 

 

1.4  Avgränsningar 

Eftersom detta ämne är väldigt omfattande har vi valt att avgränsa vår rapport till tre 

orter, Norrköping, Västervik och Sollefteå. Dessa orter har vi valt på grund av att vi 

ska göra vår aspiranttjänstgöring där och därför känns denna begränsning mest 

relevant för oss.  

Vi har även valt att inrikta oss enbart på samverkan beträffande ungdomar som 

begår brott. Med ungdomar menar vi personer under 18 år. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att först studera relevant litteratur i 

ämnet. Vi använde oss av tidskrifter och studentlitteratur. Efter att vi studerat ämnet 

gick vi vidare till att intervjua personer inom socialtjänst och polismyndighet. Vi 

intervjuande en person hos socialtjänsten och en person hos polisen som arbetar 

med ungdomsärenden. Intervjuerna ägde rum i Norrköping, Västervik och Sollefteå.   
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2  Teori 

I vårt teorikapitel har vi valt att fokusera på olika teorier gällande samverkan 

mellan aktörer, men även på faktorer som kan hämma respektive främja samverkan.  

Vi har dessutom valt att presentera en del med lagstiftning för att belysa de lagar 

som reglerar samverkan inom detta område. 

 

2.1    Samverkansteori 

 

I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att samverkan bedrivs mellan 

myndigheter. Dock är det är inget nytt att samverkan funnits i större eller mindre 

utsträckning under hela den tid som välfärdsstaten har existerat. Numera kan inte 

aktörerna välja om de vill samverka eller inte, i dag är samverkan ett nödvändigt 

arbetsforum för att komma framåt i det arbete som bedrivs.6 

 

Samverkan betyder att man tillsammans med andra, oftast med människor med 

annan utbildningsbakgrund och från andra organisationer, arbetar tillsammans mot 

ett gemensamt mål.7 Detta mål måste vara väl strukturerat för att samverkan skall 

fungera på bästa sätt mellan de inblandade parterna.   

 

Polisen och socialtjänsten är beroende av varandras insatser. Den enes insats kan 

påverka den andres arbete. Eftersom båda myndigheterna är människobehandlande 

organisationer måste man även ta hänsyn till klientens egna intressen, åsikter, tankar 

och känslor. Polisen och socialtjänsten kan ha olika syn och åsikter om hur ett 

problem ska angripas. De kan även definiera, förklara och åtgärda ett problem på 

olika sätt.8  

 

Polisen skall i första hand utreda brott, men samtidigt kan de han en slags vårdande 

roll gentemot klienten, vilket även ligger på socialtjänstens bord. Det kan leda till att 

konkurrens uppstår mellan parterna och att de kommenterar varandras arbete. 

                                                
6 Danermark, B & Kullberg, C (1999)  
7 Danermark, B (2003)  
8 Danermark, B (2003)  
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Detta i jämförelse med en annan typ av samverkan, samverkan som kan bedrivas 

mellan byggnadsarbetare vid en byggnadsarbetsplats. Flera olika yrkesgrupper 

samverkar, såsom snickare, målare och elektriker mot ett gemensamt mål. 

Byggnadsarbetarnas roller är i högre utsträckning mer definierade i jämförelse med 

polisens och socialtjänstens roller. På grund av detta råder det ingen konkurrens 

mellan aktörerna på byggarbetsplatsen och i och med detta kommenterar dessa inte 

varandras arbete.9 

 

Många olika faktorer påverkar samverkan mellan aktörer. Dock finns det tre stycken 

som är särskilt grundläggande och som bör lyftas fram, dessa är: 

 

1) Kunskaps- och förklaringsmässiga: Här är olika kategorier av yrkesverksamma 

människor inblandade med varierande utbildning, skilda sätt att förklara och se på 

problemet, samt ibland även olika idéer om hur problemet skall angripas.  

 

2) Formella och informella regler: Med detta menas att man har olika regelverk att 

jobba mot. Till exempel att lagstiftning, regelsystem, anvisningar och avtal ser olika 

ut för de inblandade parterna trots att de arbetar inom samma organisation.  

 

3) Organisatoriska situationer: Denna faktor innebär att de inblandade parterna 

möjligtvis är verksamma inom samma organisation, men att de organisatoriska 

situationerna skiljer sig helt från varandra. Exempelvis att de möter klienten i skilda 

situationer. Dock blir problemet ännu större om aktörerna kommer från flera olika 

organisationer för att samverka.  

 

För att samverkan skall bli så framgångsrik som möjligt fodras det att dessa tre typer 

av faktorer identifieras, lyfts fram och diskuteras.10 

 

 

 

 

                                                
9 Danermark, B (2003)  
10 Danermark, B (2003)  
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Samverkansbehovet kan variera beroende på område och stad i Sverige, samt dess 

storlek. Behovet kan även skifta beroende på vilket underlag som finns gällande 

ungdomsbrott. I Christina Nehlins artikel beskriver hon att vid myndigheter där 

socialtjänst och polis har en nära arbetsrelation fungerar kommunikationen dem 

emellan bra.11 I Ylva Berlins artikel förklarar hon att i städer där socialtjänst och 

polismyndighet finns samlade under samma tak fungerar samverkan bra på grund av 

god kommunikation dem emellan. Dock behöver detta inte innebära att samverkan 

är sämre mellan myndigheter i städer där aktörerna inte verkar under samma tak, om 

kommunikationen dem emellan är bra.12 

 

2:1:1  Faktorer som hämmar samverkan      

 
Det finns en rad olika faktorer som kan hämma samverkan. En faktor som särskilt är 

att beakta är att målsättningarna med samverkansförsök i de flesta fall har varit för 

vagt formulerade. Detta har bidragit till att syftena med projekten varit svåra att 

bryta ner till konkreta mål som är relevanta i den praktiska verksamheten.  

 

Vid tidigare studier i detta ämne har Westrin (1986 b) och Tengvald (1982)13 pekat 

på en rad olika skillnader i kunskapsmönster, människouppfattningar, mål, 

ekonomiska intressen, maktstrukturer, etiska koder och praxis som kan skapa 

problem.  

 

Danermark pekar på ytterligare några faktorer som kan hämma samverkan; oklar 

ansvarsfördelning, dålig samordning, hög personalomsättning och stor 

arbetsbelastning.14 

 
Enligt Ingrid Sahlins artikel på Ungdomsstyrelsens hemsida15 kan en samverkan 

mellan olika aktörer med skilda uppfattningar medföra att resultatet inte blir 

optimalt. Detta på grund av att aktörerna söker minsta gemensamma nämnare om 

                                                
11 Socionomen 2:2003  
12 Socionomen 1:2006  
13 Westrin och Tengvald i Danermark, B & Kullberg, C (1999) 
14 Danermark, B & Kullberg, C (1999)  
15 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,3579,00.html 2007-03-28 kl. 14.45 
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vad man ska göra och vilka grupper man ska jobba med. Det i sin tur kan leda till att 

man inte gör det som är bäst för målgruppen eller att man inte lyckas locka till sig de 

ungdomar det var tänkt att man skulle jobba med. Ofta blir det väl organiserade 

fritidsaktiviteter för ungdomar som egentligen inte behöver det.  

 

När det gäller sekretesslagstiftningen menar Ingrid Sahlin att hon ser risker med att 

information om enskilda personer sprids över olika myndighetsgränser. Det kan 

innebära att personen kan få problem i kontakter med andra myndigheter.  

Ingrid Sahlin säger ”- Om ungdomar berättar om något problem i ett förtroligt 

samtal med fritidsledaren kan det gå vidare till socialarbetaren som i sin tur 

berättar om det för polisen. Det är viktigt att ungdomarna och deras familj vet att 

information utbyts mellan parterna så att de kan säga nej till det.”16  

 

2:1:2  Faktorer som främjar samverkan  

 

De faktorer som främjar samverkan delas in i yttre respektive inre faktorer. De yttre 

faktorer som bör vara uppfyllda för att samverkan skall lyckas är att insatserna 

samordnas så att komplementära fördelar fås. Det är även viktigt att det råder klarhet 

i frågor som rör målsättningar, regler, ansvars- och kostnadsfördelning. 17  

 

Westrin 18 drar liknande slutsatser. Han menar att för att ett samverkansprojekt skall 

lyckas bör alla parter ha en gemensam utgångspunkt och metod för att utveckla 

samarbetet. Om parterna dessutom har samma mål, principer och etiska 

förhållningssätt ökar förutsättningen för att samverkansprojektet skall lyckas.  

 

Förutom dessa yttre faktorer kan även inre faktorer avgöra om samverkan blir 

lyckad eller inte. Exempel på inre faktorer är personalens motivation, yrkesidentitet, 

erkännande och respekt från övriga medverkande.19 

                                                
16 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,3579,00.html 2007-03-28 kl. 14.45 
17 Danermark, B & Kullberg, C (1999) 
18 Westrin i Danermark, B & Kullberg, C (1999)  
19 Bång och Rudstam i Danermark, B & Kullberg, C (1999)  
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Faktorer som Bohman och Westlund framhåller som kan underlätta samverkan är 

bland annat att verksamheterna är lokaliserade i samma hus, att samarbetet 

inbegriper alla nivåer i de organisationer som skall samverka, att man åstadkommer 

ett lagarbete så att alla känner sig berörda och involverade, att ekonomiska 

stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger vilket leder till att 

samverkan blir mer konkret.20 

 

2:2  Lagstiftning 

 

I detta kapitel belyses den lagstiftning som reglerar samverkan mellan polis och 

socialtjänst. 

 

2:2:1  Skyldigheten att samverka 

 
Enligt Polislagens 3§ skall polisen samarbeta med myndigheter såsom socialtjänst 

och andra organisationer vars verksamhet berör polisens arbete. Samarbetet innebär 

bl a att polisen är skyldig att anmäla till socialtjänsten om något barn är i behov av 

myndigheterna inom socialtjänsten. I Socialtjänstlagens 14 kap 1§ regleras 

skyldigheten att anmäla till socialnämnden om ett barn är i behov av nämndens 

skydd.21 

 

2:2:2  Polisens vårdande roll 

 

Enligt Polislagens 12§ skall en person som antas vara under 18 år tas om hand av en 

polisman för att överlämnas till förälder eller annan vårdnadshavare eller till 

socialnämnd, om den unge anträffas under förhållanden som innebär överhängande 

och allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling.22 

                                                
20 Bohman och Westerlund i Danermark, B & Kullberg, C (1999)   
21 Lag (1984:387) Polislag 
22 a.a. 
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2:2:3  Sekretesslagstiftning 

 
Vid ett samarbete måste polis och socialtjänst ta hänsyn till sekretesslagstiftningens 

bestämmelser. Detta innebär att Sekretesslagens 7 kap 4§ träder i kraft: ”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 eller 

henne närstående lider men.”23  

 

Enligt Sekretesslagens 14 kap 1§ fastställes att sekretess inte föreligger vid kontakt 

med andra myndigheter där uppgiftsskyldighet råder.24  

 

I Sekretesslagens 14 kap 2§ står det bl a att sekretessbelagda uppgifter får lämnas till 

polismyndighet när ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan har begåtts. 

Sekretessbelagda uppgifter får även lämnas till polismyndighet där misstanke om 

brott enligt BrB 3, 4 eller 6 kap mot någon under 18 år föreligger.25  

 

2:2:4  Samverkan gällande ungdom som begår brott 

 
Samverkan mellan polis och socialtjänst regleras även i Lagen med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare. Enligt 6§ skall socialnämnden genast 

underrättas då person under 18 år är skäligen misstänkt för ett brott varpå fängelse 

kan följa. Vidare står det i 34§ att socialnämnden omedelbart skall underrättas om en 

LUL 31§-utredning inletts. Enligt samma paragraf skall socialtjänsten alltid närvara 

vid förhör som hålls med den unge om det inte föreligger hinder. 26 

 

 

 

 

                                                
23 Lag (1980:100) Sekretesslag 
24 a.a. 
25 a.a. 
26 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
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3  Resultat 

I detta kapitel redovisas den information vi fått genom intervjuer. Först behandlas  
polisens syn, sedan socialtjänstens. Inbördes rangordning har gjorts efter stadens 
storlek. Detta sammanställs sedan i en resultatsammanfattning.  
 

3:1 Polisens syn på samverkan med socialtjänst 

3:1:1  Mats Berg, ungdomsutredare i Norrköping 

  
Mats Berg anser att deras samverkan med socialtjänsten kunde ha fungerat bättre än 

vad den faktiskt gör idag, dock påpekar han att detta skiljer sig mellan olika 

socialkontor. På vissa socialkontor fungerar det bättre, medan samarbetet på en del 

fungerar sämre. I Norrköping finns fem socialkontor och Mats menar att kvalitén på 

samverkan mellan polis och socialtjänst varierar dem emellan. Han tror att det 

möjligtvis kan bero på socialtjänstens chefer, då Mats påstår att polisen har försökt 

att få till stånd möten med socialtjänstens chefer utan resultat. Dock anser Mats att 

socialtjänstens socialjour fungerar bra, för när polisen kontaktar dem brukar de få 

respons omgående.  

 

Mats påpekar en brist som socialtjänsten har, och det är att de skulle behöva mer 

folk ute på fältet, dvs. fler fältassistenter som arbetar och möter ungdomar ute på 

stan på kvällar och helger. Tidigare fanns det en fältassistent i varje distrikt, nu finns 

det tyvärr inga alls. I nuläget är fältassistenterna bara ute vid speciella projekt som 

görs på stan eller vid särskilda helger som Valborgsmässoafton eller 

skolavslutningar.  Då dessa tidigare arbetade ute på stan fungerade samverkan med 

socialtjänsten bra, medan polisen nu märker en stor skillnad då de är borta från 

gatorna.  

 

Mats förklarar även att det är de före detta fältassistenterna som polisen förr jobbade 

tillsammans med ute på stan, och som nu är omplacerade inom socialtjänsten, som 

polisen bedriver den bästa samverkan med. Dessa personer menar Mats, har polisen 

skapat en god relation till. Dock påpekar han åter igen att ett mera organiserat 

samarbete mellan myndigheterna skulle vara bra.  



Rapportnummer 377 

 10 

2007-04-23 

Mats berättar även att det för cirka tio år sedan arbetade en socialsekreterare i 

polishuset i samma lokaler som polisens ungdomsutredare, vilket han då tyckte 

fungerade mycket bra. Tyvärr är dennes tjänst nu borta på grund av besparingar. Då 

denne arbetade i polishuset fungerade samverkan mellan myndigheterna mycket bra 

eftersom de då regelbundet träffades och kunde strukturera arbetet tillsammans, samt 

få till stånd en god dialog mellan dem.  

 

Mats berättar att de tidigare haft regelbundna möten med socialtjänsten, vilket de 

tyvärr inte har numera. Då ordnades varje tisdag möten mellan polisens 

gatulangningsgrupp och socialtjänsten, och då delgav polisen socialtjänsten 

information om vilka ungdomar som under den gångna veckan blivit omhändertagna 

för ringa narkotikabrott.  

I nuläget byggs dialogen myndigheterna emellan endast på informell basis. 

Myndigheterna tar kontakt med varandra då det behövs, och det är alltså ett 

händelsestyrt informationsutbyte som råder nu. Jobbar polisen exempelvis mot 

narkotika under en period så kan möten tillkallas med socialtjänsten just då för just 

det ändamålet.  

 

På fråga hur relevant Mats anser att ett samarbete med socialtjänsten är svarar han 

att ett väl strukturerat samarbete är en förutsättning för att man skall lyckas nå ett bra 

resultat gällande arbetet med ungdomar. Mats påpekar även att de från 

polismyndighetens sida inte stänger några dörrar alls vad gäller samverkan, målet är 

ju detsamma för båda myndigheterna.  

 

Vad gäller hinder som kan hämma en samverkan tror Mats att 

sekretesslagstiftningen kan försvåra ett samarbete mellan myndigheterna. Han anser 

att socialtjänstemän alltför ofta tolkar lagstiftningen lite väl hårt. Dock påpekar han 

att detta skiljer sig mycket inom socialtjänsten också, en del personer vågar inte 

yppa någonting, medan andra kan ha en mera öppen dialog till polisen. Mats berättar 

att han suttit med under vissa möten med socialtjänsten då de benämnt berörda 

ungdomar som x och y, och då fungerar ett samarbete mycket dåligt. Han anser att 

så länge inte några utomstående är närvarande vid mötet så borde det inte vara något 
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problem att benämna inblandade parter med sina riktiga namn. Dock tycker han att 

detta skiljer sig åt mellan olika socialkontor. På vissa fungerar det bra och det tror 

han som tidigare nämnts har med personliga relationer tjänstemännen emellan att 

göra, samt socialtjänstemännens tolkning av sekretesslagstiftningen.  

 

Mats är övertygad om att polis och socialtjänst ser på en klient de arbetar med på 

olika sätt eftersom att myndigheterna har olika roller gentemot ungdomen. Polisens 

primära uppgift är att utreda brott, medan socialtjänsten ofta har en mera personlig 

och nära anknytning till klienten. Dock behöver inte detta innebära att det är någon 

schism mellan myndigheterna och Mats påpekar att det väldigt sällan föreligger 

någon konflikt dem emellan. Det som kan störa polisen är att socialtjänsten tyvärr 

alltför sällan tar del av polisens förundersökning vilket polisen tror skulle gynna 

deras gemensamma mål om de gjorde – ett gott resultat gällande arbetet med 

ungdomar. 

 

3:1:2  Lennart Gustavsson, ungdomsutredare i Västervik 

 

Lennart anser att samverkan fungerar bra med socialtjänsten och att den även blivit 

bättre med åren. En av anledningarna till att det blivit bättre är arbetet med 

medling27 som sedan 2005 bedrivs aktivt i Västervik. Detta har lett till att aktörerna 

har fått ett namn och ansikte på varandra vilket underlättar ett samarbete. Han är av 

den uppfattningen att arbetet med medling går att utveckla mera. 

 

Lennart berättar att samverkan med socialtjänsten fungerade sämre förr. 

Anledningen till detta var att det fanns poliser som inte tyckte bra om socialtjänsten 

och att de inte kunde förstå vikten av ett samarbete. Lennart tror att det tyvärr även 

idag finns poliser som fortfarande har denna uppfattning om samverkan. 

 

Polisen i Västervik försöker att ringa socialtjänsten så ofta som möjligt när det 

inkommit en anmälan berörande ungdomsbrottslighet. De försöker med hjälp av  

 
                                                
27 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
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socialtjänsten att lyfta fram och rikta insatserna mot de ungdomar som ligger mest i 

riskzon för att fortsätta sin brottsliga bana. Aktörerna försöker att snabbt agera för 

att förebygga att ungdomen skall hamna i kriminalitet igen. 

 

Det finns också en del hinder med samverkan som polisen tycker sig uppleva. 

Lennart anser att sekretess mellan myndigheterna kan vara ett hinder. Han tycker 

även att samarbetet kan bli lidande genom att socialtjänsten inte alltid är med på 

förhör som skall hållas med ungdomen.  

 

Lennart finner många fördelar med samverkan mellan polis och socialtjänst, han 

tycker att en viktig aspekt är att man kan forma ungdomen på ett tidigt stadium. Han 

tycker även att det är bra att åklagaren har möjlighet att ge åtalsunderlåtelse under 

förutsättning att ungdomen och dess vårdnadshavare gått med på en behandlingsplan 

som socialtjänsten gjort. 

 

Lennart ser inga konkreta nackdelar med samverkan med socialtjänsten utan tycker 

bara att det är positivt. 

 

En stor tillgång som socialtjänsten har är fältassistenterna, dessa är med på stan på 

helgerna men kan också närvara i skolan om något har hänt. Fältassistenterna är 

alltid med på polisens utsättning inför stora helger och vid Visfestivalen som 

arrangeras varje år, vilket har stärkt samverkan. 

 

På fråga om polisen anser att de och socialtjänsten har olika syn på en klient, tror 

Lennart att socialtjänsten har en hjälpande syn, medan de själva har en 

brottsutredande syn på klienten. Dock tror Lennart att det i vissa fall kan vara bra att 

ha olika syn på klienten, medan det i andra fall kan vara bra att ha en någorlunda 

lika syn. 

 

Vad som skall förbättras med samverkan har Lennart inte något direkt svar på. Han 

anser att fler möten möjligtvis vore bra, men han betonar samtidigt att man måste  
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bedriva samverkan efter det behov som finns. Inte bara ha möten och andra insatser 

för samverkans skull. 

 

3:1:3  Kristina Persson, utredare i Sollefteå  

 

Kristina tycker att samverkan mellan polis och socialtjänst i Sollefteå fungerar bra 

idag på de flesta områden. En av anledningarna till att samverkan fungerar bra är att 

polis och socialtjänst skaffat sig personliga kontakter på respektive myndighet.  

 

Kristina är av den uppfattningen att sekretesslagstiftningen många gånger kan ha en 

hämmande effekt på samverkan genom att den är för stelbent för att tjäna syftet. 

Hon tycker ändå att aktörerna i Sollefteå har löst detta på ett bra sätt genom att de 

försöker se till individens bästa och kan därmed ibland tumma på sekretessbelagda 

uppgifter. Kristina har även löst problemet med sekretesshinder genom att skapa god 

kontakt med klienten och då be denne att begära ut material gällande sig själv från 

socialtjänsten.  

 

Kristina nämner flera exempel på hinder som kan försvåra samverkan, till exempel 

personkemi eller att poliser och socialarbetare tycker illa om varandras yrkesroller. 

Man förstår alltså inte den andres situation eller gillar den andres roll/tänk. 

 

Något som Kristina tycker kan vara frustrerande är att lämna ut information till 

socialtjänsten och därefter inte få reda på vad som händer i ärendet. Hon är av den 

uppfattningen att polisen lämnar ut mer information till andra myndigheter än vad de 

får tillbaka.  

 

I Sollefteå hålls inga möten mellan polis och socialtjänst gällande ungdomar som 

begår brott. Dock har man tillsatt en samverkansgrupp gällande övergreppsärenden. 

Där träffas polis, socialtjänst, BUP och vuxenpsykiatrin en gång per kvartal och 

utbyter information gällande aktuella barn och ungdomar. Detta samarbete har gjort 

att samverkan gällande barn och ungdomar stärkts i Sollefteå.  
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Kristina berättar ett exempel på hur samverkan mellan polis och socialtjänst kan se 

ut. Nyligen greps en ungdom i Sollefteå för bl a rattfylleri och narkotikabrott, han 

hade dessutom ett antal liknade brott i sitt register. Polisen kontaktade socialtjänsten 

som i sin tur var redo att göra ett tvångsomhändertagande om den unge blev 

frigiven. Efter åklagarkontakt blev den unge frigiven och då beslutade socialtjänsten 

för ett omedelbart omhändertagande och plats på ett slutet hem för 

narkotikamissbrukare. Socialtjänsten begärde därefter handräckning av polisen för 

att skjutsa den unge från en instans till annan.  

 

De fördelar som Kristina kan se med samverkan är att om aktörerna har samma mål 

blir resultatet det bästa för individen. Hon är av den uppfattningen att båda 

myndigheterna behöver samköra information gällande klienten så att båda 

myndigheterna har möjlighet att hjälpa klienten på bästa sätt.  

 

Kristina tycker att det är viktigt att förstå socialtjänstens roll så att missuppfattningar 

och fördomar inte hindrar dem i deras samverkan. Innan dessa möten, som vi 

tidigare beskrev, var Kristina av den uppfattningen att socialtjänsten daltade med 

ungdomarna och att de uppträdde naivt i vissa möten med ungdomen. I dag är hon 

av den uppfattningen att socialtjänsten har en svårare roll än polisen i vissa lägen 

eftersom de inte har möjligheter att använda tvångsåtgärder mot den unge. Polisen 

kan på ett tydligare sätt visa ungdomen att dennes handlingar inte går hem.  

 

Vidare anser Kristina att lagstiftare tar hänsyn till de vuxna runt barnen/ungdomarna 

för mycket. Hon tycker att det inte är barnens bästa som drivs i alla frågor. Det tas 

mer hänsyn till vårdnadshavarens integritet än barnens bästa i många fall. Detta kan 

leda till att barnen hamnar i skymundan och i värsta fall sluta tro på de värderingar 

som vi har i vårt samhälle.  

 

För att komma till bukt med en del av dessa problem har Kristina några förslag på 

förbättringar inom samverkan. Hon nämner bland annat att hon önskar att 

sekretesslagstiftningen inte vore så hård – att all information som gynnade 

barnet/ungdomen var fri mellan myndigheterna. Hon anser även att det vore bra om 

lagstiftarna hade en kommunikation med dem som arbetar på fältet. Hon saknar en  
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snabbare beredningstid för nya lagförslag för att få en snabbare effekt när man väl 

insett att en förändring är nödvändig. Hon betonar även att fokusen i barn och 

ungdomsärenden borde ändras till FN:s barnkonvention ”barnens bästa”.  

 

Kristina vet och förstår att allt inte går att lösa med bättre samverkan och lagstiftning 

men är övertygad om att samverkan mellan polis och socialtjänst kan bli bättre. 

”Bara det blir lite bättre har vi vunnit mycket.” 

 

3.2  Socialtjänstens syn på samverkan med polisen  

3:2:1  Anna Wigmo, socialtjänsten i Norrköping 

Enligt Anna fungerar samverkan mellan polis och social relativt bra, dock inte lika 

väl som den gjorde förr och det finns alltid förbättringsområden. Hon anser att den 

största skillnaden nu är att det inte finns några fältassistenter ute som det gjorde 

tidigare. Numera arbetar fältassistenter på stan bara vid speciella helger som 

exempelvis skolavslutningar och Valborgsmässoafton. Vid en sådan kväll samlas 

fältassistenterna och polisen för att tillsammans strukturera kvällens arbete.  

På fråga om det är på grund av resursbrist som fältassistenterna har dragits in svarar 

Anna lite undanflyktigt (författarnas tolkning) och säger att socialtjänsten har valt att 

lägga sina resurser på andra områden istället.  

 

Socialtjänsten anser att det brottspreventiva arbetet myndigheterna emellan fungerar 

dåligt. Anna tycker att det skulle ha varit bra om polis och socialtjänst skulle ha 

kunnat finna gemensamma lösningar för hur problemen skall lösas vid organiserade 

möten. De enda fasta möten som existerar mellan myndigheterna i nuläget är ett 

möte mellan polisens gatulangningsgrupp och en socialsekreterare som hålls en gång 

i veckan. Då redogör polisen för socialtjänsten vilka personer i åldrarna 16-25 år 

som varit inblandade i narkotikabrottslighet den gångna veckan.  

 

Anna anser att det är oerhört viktigt med ett gott samarbete mellan polis och 

socialtjänst eftersom att ju tidigare socialtjänsten får reda på saker, ju bättre chans 

har de att sätta in rätt insatser för den unge. Hon poängterar att detta givetvis är 
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viktigt för ungdomen själv, men det är även av vikt om man tänker kostnadsmässigt 

för hela samhället. Det är betydelsefullt att försöka hitta vändpunkter för ungdomen.  

 

Anna kan inte se några direkta nackdelar med ett samarbete med polisen, men hon 

anser att poliser många gånger skulle behöva förbättra sina samtalsmetoder med 

unga.  

 

Enligt Anna är poliser som haft färre år i tjänst ofta bättre på att samverka med andra 

myndigheter. Hon tror att detta beror på att de fått bättre utbildning på området än 

vad äldre kollegor haft. Dock tror hon att detta inte enbart är avgörande för 

villigheten att samarbeta, utan även andra faktorer spelar in såsom motivation och 

uppskattning från medarbetare och chefer.  

 

På fråga om Anna tror att sekretesslagstiftningen skulle kunna ha en hämmande 

effekt på samverkan svarar hon nej, hon tror att det är ytterst få socialsekreterare 

som ”gömmer” sig bakom den. 

 

3:2:2  Mikael Fasth, socialtjänsten i Västervik 

 
Mikael tycker att samverkan med polisen fungerar relativt bra inom vissa områden, 

och han poängterar att samverkan har blivit bättre med åren. Ett stort framsteg på 

området gjordes 2005 då socialtjänst och polis började arbeta aktivt med medling, så 

när det gäller arbetet med ungdomar fungerar samverkan tämligen bra, anser han.  

Mikael berättar även att polisen är den aktör som gör flest anmälningar till 

socialtjänsten. 

 

När det gäller organiserade möten mellan socialtjänst och polis för att främja 

samverkan så förekommer de relativt sällan. De möten som existerat är hur 

aktörerna skall förhålla sig till förundersökningssekretessen, samt åklagarens 

möjlighet att ge åtalsunderlåtelse till den unge.  
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En resurs som finns att tillgå inom socialtjänsten är fältassistenterna, och deras 

arbete tillsammans med polismyndigheten anser Mikael fungerar mycket bra.  

 

Fältassistenterna arbetar ute på stan vid stora helger eller då det arrangeras något 

stort arrangemang. Dessa är då med på polisens utsättning, och tillsammans 

strukturerar aktörerna hur de skall arbeta mot ungdomar under kvällen.  

 
Mikael ser flera fördelar med ett nära samarbete mellan socialtjänst och polis och 

han nämner då främst möjligheten att på ett tidigt stadium lyckas ”fånga upp” 

ungdomar som behöver hjälp.  

 

Mikael kan inte se några direkta nackdelar med samverkan, det skulle i så fall vara 

att sekretesslagstiftningen ibland kan begränsa en god dialog mellan aktörerna. 

Dessutom erkänner han att han inte känner till vilka ändringar som gjorts i 

sekretesslagstiftningen.  

 

På fråga om vad Mikael tror skulle främja socialtjänstens samverkan med polisen, 

svarar han att det borde tillsättas en socialjour för ungdomar och barn. I nuläget 

finns det bara en person som har jour på helgen, och som egentligen arbetar mot 

vuxna, som ensam får ta alla ärenden. Dessutom skulle socialtjänsten vilja ha en 

socialsekreterare som alltid arbetade i polisens lokaler för att denne lättare skulle 

kunna sätta sig in i polisens ärenden, samt ha ökade möjligheter att närvara vid 

förhör med unga. I nuläget finns ett rum på polishuset som är avsatt för 

socialtjänsten så den tanken finns. 

 

Mikael är övertygad om att det skulle vara möjligt att utveckla samverkan med 

polisen för att kunna bedriva bästa möjliga arbete med ungdomar.  
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3:2:3  Peter Berglund, socialkontoret i Sollefteå 

 

I Sollefteå fungerar samverkan mellan polis och socialtjänst på ett bra sätt. Detta kan 

bero på, enligt Peter, att Sollefteå är en liten stad och att det oftast är samma 

personal som man utbyter information med. Han tycker att han har en personlig 

kontakt med polisen och att det underlättar kommunikationen dem emellan.  

 

Även om Peter tycker att samarbetet fungerar bra i dag har den fungerat bättre 

tidigare. För några år sedan var han med i en grupp med poliser och 

socialtjänstemän som startade ett projekt som kallades Nolltolerans. Detta projekt 

gick ut på att det offentliga drickandet bland ungdomar skulle tas bort. Polisen och 

socialtjänsten gick tillsammans i patrull och det gav ett snabbt resultat eftersom 

polisen kunde ta beslut om åtgärder, t ex böter, medan socialtjänsten kom i kontakt 

med ungdomen i ett tidigt stadium och kunde på så sätt hjälpa den unge på sitt sätt. 

Inom några veckor såg de resultatet av deras arbete och det var mycket positivt. 

Projektet Nolltolerans fick slutligen läggas ner på grund av ekonomiska frågor, 

något som både polis och socialtjänst fann väldigt tråkigt.  

 

I dag har polis och socialtjänst inga speciella möten gällande samverkan vid 

ungdomsbrott. Peter tycker att det inte behövs eftersom de har ett nära samarbete 

ändå och om det finns anledning till ett möte så har de det. Han tycker att det är 

viktigt att man inte låser sig vid att ha möten eftersom det inte alltid leder till något.  

 

De fördelar som Peter kan se med samverkan är att det leder till snabba resultat om 

man arbetar mot samma mål. Han betonar dock att det är viktigt att det finns en 

fokus gällande samverkan så att det inte leder till att ”bara sitta och prata”.   

 

Vidare anser Peter att polisen i Sollefteå har en human syn och att det inte finns 

några olikheter gällande synen på klienten. Han tycker att socialtjänsten och polisen 

visar varandra respekt för varandras arbetsuppgifter och att de håller sig till sina 

roller.  



Rapportnummer 377 

 19 

2007-04-23 

3:3  Resultatsammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att samarbetet mellan myndigheterna 

generellt fungerar bra, dock finns det områden som kan förbättras. I både 

Norrköping och Sollefteå har samverkan fungerat bättre förr, detta i huvudsak 

beroende på minskade resurser. Däremot ser det i Västervik betydligt bättre ut 

nu än vad det gjort tidigare, främst på grund av förändrat synsätt hos polis vad 

gäller samverkan med socialtjänst.    
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4  Diskussion 

I detta kapitel behandlas de uppgifter vi fått genom intervjuer och paralleller dras 
till de teorier vi redogjort för ovan.  
 

 

I vårt resultatkapitel kan man utläsa att polisen och socialtjänsten generellt anser att 

samverkan fungerar väl. Det finns fortfarande brister inom vissa områden där en 

förbättring skulle kunna ske.  

 

I Norrköping anser polisen att en av anledningarna till att samverkan fungerade 

bättre förr är att polis och socialtjänst då arbetade tillsammans i gemensamma 

lokaler. Två av oss som skriver denna rapport har erfarenhet av detta då vi gjorde en 

fältstudievecka i Sundsvall. Den information vi tog med oss därifrån är att de har en 

socialtjänsteman som arbetar på polisstationen under ett par dagar i veckan. Hennes 

arbete går ut på att ha ett nära samarbete med polisen i frågor rörande ungdomar. I 

Sundsvall har de tillsatt en ungdomsutredargrupp där denne socialtjänsteman finns 

med. De har möte en gång i veckan där de går igenom veckans arbete och vilka 

ungdomar som är aktuella för dem. Sundsvallspolisen är väldigt nöjd med och det 

leder till snabba beslut om åtgärder. Detta stöder Bohman och Westerlunds teori om 

att en viktig faktor för att samverkan skall fungera bra är att de är organiserade i 

samma lokaler.  

 

Västervik och Sollefteå skiljer sig från Norrköping därför att de är mindre städer och 

därmed finns det en möjlighet att lättare skapa en personlig relation tjänstemännen 

emellan. Detta innebär att samverkan fungerar bra även om inte aktörerna är 

förenade under samma tak.  

 

Vi valde tre städer i Sverige som ligger olika till geografiskt. Detta gjorde vi bl a för 

att se om resultatet skulle bli olika beroende på stadens läge. Vi har kommit fram till 

att det inte skiljer sig någonting gällande samverkan geografisk sett. Däremot finner 

vi skillnader gällande samverkan i städer med högre befolkningstäthet.  
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Sedan polisen och socialtjänsten i Västervik började arbeta med medling i högre 

utsträckning än tidigare anser båda parter att samverkan dem emellan förbättrats. 

Detta ger stöd åt Bohman och Westerlunds tes om faktorer som främjar samverkan.  

 

När det gäller sekretesslagstiftningen och tolkningen av denna råder skilda 

uppfattningar mellan både städer och myndigheter. I Norrköping ansåg polisen att 

socialtjänsten gömde sig bakom sekretesslagstiftningen medan socialtjänsten var av 

annan åsikt. Socialtjänsten och polisen i Sollefteå menade att sekretesslagen inte var 

något hinder i deras arbete då båda parter kan föra en öppen dialog som innebär att 

sekretessen får ge vika ibland för att underlätta arbetet. Vi anser att 

sekretesslagstiftningen kan vara ett hinder i vissa fall men att det är viktigt att inte 

kränka individen vi arbetar mot. Detta är någonting som styrks av Ingrid Sahlins text 

på Ungdomsstyrelsens hemsida. I samma text förklarar Ingrid att ungdomen kan 

tappa förtroendet för myndigheter om information som den unge lämnat i förtroende 

lämnas vidare till exempelvis polis eller socialtjänst. Vi anser att detta är ett större 

problem än vad som kanske sägs. Vi menar att om den unge inte känner förtroende 

att lämna information till t ex skolan, missas viktig information som socialtjänsten 

och polisen kan ha nytta av. Vi tror, på samma sätt som Kristina Persson, att om 

polisen och socialtjänsten arbetar efter mottot ”barnens/ungdomens bästa” kommer 

ingen information gällande den unge att missbrukas. Det är dock viktigt att 

poängtera att ibland kanske det behövs åtgärder där det är oundvikligt att den unges 

förtroende bryts. 

 

Den tolkning som vi gjort är att de möjligheter som polis och socialtjänst ser med 

samverkan är att det leder till effektivare resultat.  

 

Ett mycket konkret exempel på att ett nära samarbete mellan myndigheterna kan ge 

goda resultat är möjligheten för åklagaren att lämna åtalsunderlåtelse till ungdomen, 

under förutsättning att denne och dess vårdnadshavare godtar en åtgärdsplan 

utarbetad av socialtjänsten. Detta anser vi vara en mycket bra åtgärd ur 

brottspreventiv syn genom att ungdomen får en möjlighet att rätta till sina misstag 

och kan skapa sig en förståelse för exempel eventuella brottsoffer.  
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Övergripande för både polis och socialtjänst är att de ser samverkan som en viktig 

del i arbetet med ungdomar.  Samverkan är en förutsättning för att arbetet ska 

lyckas.  

 

Erfarenheten från Västervik, under sommaren, är att vid stora arrangemang såsom 

festival och skolavslutning arbetar polisen och socialtjänsten sida vid sida på stan för 

att bekämpa ungdomsfylleriet. Är ungdomen under 18 år är det automatiskt 

socialtjänsten som tar hand om denne och kontaktar vårdnadshavare som får hämta 

ungdomen på polisstationen. Därefter blir ungdomen och vårdnadshavare kallade till 

möte hos socialtjänsten. Detta tycker vi är en bra lösning men detta samarbete anser 

vi borde finnas även i det dagliga arbetet.  

 

En nackdel med samverkan kan vara om man saknar tydliga riktlinjer för hur 

samarbetet skall utövas. Polisen i Sollefteå poängterar detta i sin intervju samt stöds 

av Danermark och Kullbergs teori om att vagt formulerade mål hämmar samverkan. 

Ingrid Sahlin nämner ett exempel på detta i sin text på Ungdomsstyrelsens hemsida. 

Hon skriver att om insatserna riktas fel blir även resultatet därefter. Alla som arbetar 

med ungdomar t ex skola, socialtjänst och polis bör ha samma mål vad gäller 

samarbetet. I annat fall finns det en risk att de ungdomar som behöver mest stöd inte 

får det och då har samarbetet misslyckas.  

 

Sammanfattningsvis är vi av den uppfattningen att samverkan är ett måste i dagens 

samhälle för att ett så bra arbete som möjligt skall kunna komma till stånd.  

 

Även om vi finner att samverkan fungerar bra idag, finns det möjligheter till 

förbättringar. Som Kristina Persson påpekade i sin intervju finns det flera åtgärder 

som kan göras. Hon nämner bland annat att samverkan mellan socialtjänst och polis 

skulle gynnas om inte sekretesslagstiftningen vore så hård. Anledningen till att 

sekretesslagstiftningen ofta kommer i vägen för ett bra samarbete är att lagstiftaren 

har riktat in sig på den enskilde individens integritet. Detta anser vi vara en 

möjlighet för socialtjänsten att gömma sig bakom och det leder till att samverkan 

hindras. Vi har samma uppfattning som Kristina, att när det gäller barn och 
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ungdomars bästa ska det inte finnas några hinder i sekretesslagstiftningen som leder 

till att vi inte kan hjälpa barnet/ungdomen på bästa sätt.  

 

Vi anser att ett övergripande hinder i samverkan är att kommunikationen brister. Det 

är otroligt viktigt att kommunikationen fungerar även på chefsnivå så att de som 

arbetar på fältet får klara direktiv angående hur de ska arbeta. Kristina nämner att 

hon saknar en kommunikation mellan lagstiftare och ”fotfolket”. Vidare anser vi att 

detta kan vara ett problem, inte bara inom samverkan, att lagstiftare stiftar lagar som 

inte fungerar hos dem som arbetar med lagarna. 
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Intervjufrågor           Bilaga 1 

       

1. Hur fungerar samverkan mellan polis och socialtjänst gällande ungdomar idag?  

2. Hur bedrivs samverkan mellan polis och socialtjänst gällande ungdomar idag? 

 - Bedrivs det några möten mellan polis och socialtjänst idag för att främja 

samverkan? 

 - I så fall, på vilken nivå? (hierarkisk ordning) 

3. Vilka fördelar ser ni med samverkan? 

4. Vilka nackdelar ser ni med samverkan? 

5. Upplever ni att polis och socialtjänst ser på en klient som ni arbetar med på olika 

sätt? 

6. Har ni något förslag på åtgärder som skulle förbättra samverkan mellan polis och 
socialtjänst? 

 
 
 

 

 
 


