
Polisutbildningen vid Umeå Universitet  Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Rapport nr 454                                                                           Höstterminen 2007 

 

 

 

 

 

 

MÄNGDBROTTSPROJEKTET 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Martin Bergström 

     Eva Nilsson 

En professionell samverkan mellan polis och 
åklagare med fokus på brottsbekämpning 

skapar, genom ökad lagföring och 
brottsreduktion, ett tryggare samhälle  



Polisutbildningen vid Umeå Universitet  Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Rapport nr 454                                                                           Höstterminen 2007 

 

 

Sammanfattning 

Vi har valt att skriva om mängdbrott, detta är just nu högaktuellt då Rikspolischef Stefan 

Strömberg har givit klara direktiv om hur mängdbrottsarbetet ska hanteras på samtliga 

polismyndigheter. 

Med detta fördjupningsarbete vill vi belysa vikten av polisens nya arbetssätt vad gäller 

mängdbrott, dvs vardagsbrottslighet. De nya arbetsmetoderna är Polisens Nationella 

Utredningskoncept (PNU) och Polisens Underrättelse Modell (PUM) som ska möjliggöra en 

minskad genomströmningstid av mängdbrotten. 

Hanteringen av mängdbrott går genom hela rättskedjan från polisens förstahandsåtgärder till 

åklagarkammarens beslut i åtalsfrågan. Detta visar verkligen hur viktig samverkan är kring 

arbetet med mängdbrott och med vår rapport vill vi belysa problematiken kring hanteringen i 

rättskedjan samt samarbetet mellan polis, åklagare och deras utbildningsbehov. Vi ska även 

belysa problematiken av definitionen kring begreppet mängdbrott. 

Vi har tillsammans med Utvecklingscentrum i Umeå skickat ut en enkät till 33 st åklagar-

kammare, där de har besvarat frågor gällande mängdbrottshanteringen. Tre fördjupade studier 

har även genomförts genom besök på tre åklagarkammare och tre polismyndigheter, 

Sundsvall, Jönköping och Stockholm. 

Genom vår studie av mängdbrottsbekämpningen kan vi dra i vart fall tre slutsatser. 

Polismyndigheterna har kommit olika långt i sitt arbete att utifrån lokala förutsättningar skapa 

olika arbetsmodeller för att implementera de krav som PNU och PUM ställer. På samma sätt 

förhåller det sig med åklagarkamrarnas arbete med mängdbrottsbekämpningen. En 

omständighet vi har uppmärksammat är att definitionen av mängdbrott varierar. Detta är 

olyckligt och omöjliggör i princip en tillförlitlig mätning och utvärdering av hur pass lyckade 

och effektiva de olika samverkansmodellerna mellan polis och åklagare har varit. En annan 

tydlig omständighet är att polisens olika mått på en lyckad och effektiv brottsbekämpning kan 

innebära att åklagarens arbete försvåras.   
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1 INLEDNING 
 

Redan på 1980- talet påbörjades mängdbrottsarbetet. Syftet var att på ett bättre sätt kunna 

styra resurserna och dimensionera dessa. Man utbildade då främst myndighetsledningarna och 

stabspersonal i ämnet. 

 

I början av 1990-talet kom närpolisreformen med syfte att rikta sina insatser mot 

mängdbrottsproblematiken. Under denna period ställdes krav på framtagande av 

handlingsplaner på närpolisområdesnivå. Sammanfattningsvis visades det sig att detta inte 

hade någon inverkan på brottsligheten. Orsaken till detta var att handlingsplanerna var 

baserade på föregående års kunskap och problembilder. 

 

I mitten av 1990-talet uppstod problem att arbeta med mängdbrottsligheten då det ofta fick stå 

tillbaka för den grova och organiserade brottsligheten, vilket resulterade i att 

Rikspolisstyrelsen 1999 tog ett betydande steg i utvecklingen med mängdbrottsproblematiken 

genom det så kallade BRA- projektet (Brottsanalys till stöd för bekämpning av 

vardagsbrottslighet). Syftet var att effektivisera och rationalisera polisens bekämpning av 

mängdbrottsligheten. Endast vissa polismyndigheter anammade denna projektrapport.1 

 

År 2002 kom nya riktlinjer från riksåklagaren avseende arbetssätt för bekämpning av 

mängdbrott dvs. mängdbrottsreformen som innebar att ett antal mängdbrottsspecialister 

tillsattes som fick särskild utbildning. 

Tyngdpunkten för reformen var ökad samverkan mellan åklagare och polis som skulle 

medföra ökad lagföring och minskade genomströmningstider.2 

 

År 2003 utökades reformen då åklagarrollen inte enbart skulle vara inriktad på att handlägga 

ärenden utan även att bekämpa mängdbrottsligheten genom att delta i det brottsförebyggande 

arbetet i lokalsamhället.3 

 

                                                 
1 Polisens underrättelsemodell, s. 7. 
2 Åklagarmyndighetens riktlinjer, ÅMR 2006:2  Mängdbrottsreformen, En utvärdering, RättsPM 2005:24 
 
3 Mängdbrottsreformen, En utvärdering, RättsPM  2005:24 
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Sedan den 1 juli 2004 pågår vid Stockholms tingsrätt en försöksverksamhet med ett särskilt 

snabbspårsförfarande i brottmål. I försöksverksamheten deltog från början, förutom 

Stockholms tingsrätt, polis i City polismästardistrikt, åklagare vid City åklagarkammare, 

frivården Fridhemsplan och Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Solna.  

I samband med att försöksverksamheten inleddes uppdrog regeringen åt Brottsförebyggande 

rådet att utvärdera försöksverksamheten. Brå redovisade sitt uppdrag genom en delrapport i 

maj 2005 och en slutrapport i september 2006. 

I syfte att få ett bättre och bredare underlag för bedömning huruvida försöksverksamheten ska 

permanentas, har regeringen nu beslutat utvidga denna till Helsingborg och Uppsala 

tingsrätter (SFS 2007:27). Åklagarmyndigheten har genom ett regeringsbeslut den 8 februari 

2007 fått i uppdrag att i samråd med Rikspolisstyrelsen (RPS), Domstolsverket (DV), 

Kriminalvården (KV) och Rättsmedicinalverket (RMV) genomföra detta projekt och i en 

gemensam rapport till regeringen senast den 30 juni 2008 redovisa resultaten. 

 

Det övergripande syftet med projektet är att inom ramen för befintlig lagstiftning effektivisera 

försöksverksamheten för att minska de totala genomströmningstiderna för s.k. mängdbrott och 

få en snabbare handläggning av dessa mål utan att göra avkall på rättssäkerheten. Under 

försöksverksamheten skall varje verksamhetsgren klara sin handläggning inom angiven tid för 

snabbspårsärenden (S-ärenden), se figur nedan.  

 

Dag 35Dag 20-35Dag 17-19Dag 15-16 Dag 1-14Dag 1

Delgivning 
anses ha 
skett

Förenklad 
delgivning

Domstolens 
handläggningstid

Åklagarens 
handläggningstid

Polisens 
utredningstid

Anmälan

Dag 35Dag 20-35Dag 17-19Dag 15-16 Dag 1-14Dag 1

Delgivning 
anses ha 
skett

Förenklad 
delgivning

Domstolens 
handläggningstid

Åklagarens 
handläggningstid

Polisens 
utredningstid

Anmälan

 
I misshandelsärenden krävs det ofta att bevisning avseende skador säkras. En förutsättning för 

att ärenden där det behövs rättsintyg ska kunna ingå bland S-ärendena är därför att rättsintyg 

kan tillhandahållas polisen inom en mycket kort tid.  

Genom rättsmedicinska verksamheters medverkan i projektet ska detta kunna möjliggöras. 

Rättsintyg begärs på sedvanligt sätt från rättsmedicinska avdelningar. 
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Även om det inte finns någon yttre tidsgräns för när huvudförhandling ska hållas 

avseende ett S-ärende bör intentionen vara att så ska ske så snart som möjligt. I vissa mål 

behövs ett yttrande från KV/frivården för att kunna döma ut en adekvat påföljd.  

För S-ärenden kommer KV/frivården att lämna sina yttranden senast tre veckor efter att de 

fått en begäran om personutredning om det inte finns något hinder för detta som frivården inte 

råder över. 

I uppdraget ingår även att redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla och 

effektivisera försöksverksamheten, hur detta har påverkat de ärenden som handlagts i 

snabbspårsförfarandet samt även att bedöma hur verksamheten utanför snabbspåret påverkats 

av detta.4 
 
År 2005 tar Rikspolisstyrelsen nya krafttag för att återfå allmänhetens förtroende för hur 

polisen hanterar mängdbrottsproblematiken som drabbar många enskilda personer. Det är en 

nödvändighet att effektivisera polisens arbetssätt kring mängdbrottsbekämpningen. 

Tanken är att på lång sikt reducera mängdbrottsligheten och öka antalet personuppklarade 

brott, dvs.brott som leder till att en gärningsman blir åtalad, erhåller strafföreläggande eller 

åtalsunderlåtelse av åklagare. 

 

Projektet delades in i två olika delprojekt – ett införandeprojekt som tar sikte på omedelbara 

åtgärder och ett utvecklingsprojekt som berör framtida utvecklingsåtgärder. 

Delprojekt 1 - De första implementeringarna i projektet omfattar införande av 

underrättelseledd polisverksamhet i enlighet med polisens underrättelsemodell (PUM) samt 

införande av de metoder för den händelsestyrda utredningsverksamheten som ingår i polisens 

nationella utredningskoncept (PNU). 

Delprojekt 2 – Polisen ska i större utsträckning ta tillvara alla möjligheter för att vidareut-

veckla och förbättra befintliga metoder och system samt att lägga särskilt fokus på hur polisen 

i större utsträckning ska utnyttja hela samhällets resurser för att förebygga mängdbrott genom 

samverkan.5 

 

 

 

                                                 
4 Lokal projektplan från UC Umeå i regeringsuppdraget ”Snabbspåret ” 
5 Redovisning av återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet 2007 – Mängdbrottsprojektet s.3-4 
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1.1 Bakgrund 
Polisens förmåga att förebygga, utreda och klara upp mängdbrott har under senare år 

försämrats pga. att polisen har prioriterat svårare och grövre brott och därmed har 

allmänhetens förtroende för hur polisen hanterar dessa problem minskat. Det är därför 

nödvändigt att effektivisera polisens åtgärder för att bekämpa mängdbrott som drabbar många 

enskilda personer. 

1.2 Syfte 
Syftet med vår rapport är att tydliggöra vad mängdbrottsarbetet innebär och tillsammans med 

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Umeå analysera och utvärdera hur 

mängdbrottsreformen fungerar ute i verksamheten. 

1.3 Avgränsningar 
Inga avgränsningar har gjorts i vårt arbete utan tillsammans med Utvecklingscentrum i Umeå 

har vi valt att skicka enkät med frågeställningar till samtliga 33 åklagarkammare i Sverige. 

Dock har vi gjort tre djupstudier i form av intervjuer i Sundsvall, Jönköping och Stockholm 

där vi har träffat både åklagare och polis. 

1.4 Frågeställningar 
• Hur hanteras mängdbrotten? 

• Finns det särskilda rutiner som arbetats fram? 

• Finns det samarbetsformer mellan polis och åklagare? 

• Vad är resultat av gjorda insatser? 

• Finns det behov av utbildnings- eller utvecklingsinsatser? 

• Vad bör göras i framtiden?  

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av alla styrdokument som berör mängdbrottshanteringen och sammanställt 

dessa. Dessutom har vi tillsammans med Utvecklingscentrum i Umeå skickat ut en enkät till 

samtliga 33 åklagarkammare som har besvarat sex frågar kring hantering av 

mängdbrottsärenden. Vi har gjort djupstudier på tre åklagarkammare och tre 

polismyndigheter, Sundsvall, Jönköping och Stockholm (Söderort polisområde). 
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1.6 Förkortningar 
PUM Polisens Underrättelsemodell 

PNU Polisens Nationella Utredningskoncept 

VPOP Verktyg för planlagd operativ polisverksamhet 

KUT Kriminalunderrättelsetjänsten 

OL Operativ ledning 

FU Förundersökning 

RPS Rikspolisstyrelsen 

 

1.7 Begreppsförklaring 
Det finns både inom polismyndigheten och åklagarmyndigheten en föreskrift om 

definitionen av mängdbrott. (Se bilaga 1 och 2). 

Vid en sammanställning av svar från några åklagarmyndigheter om vilken 

definition som de använder sig av då det gäller mängdbrott har vi kommit fram 

till att några stycken använder sig av att alla polisledda FU är mängdbrott. Några 

använder sig av åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR 2006:2) vilket i stort är 

polisledda FU eller Åklagarmyndighetens definition, dokument 2006-04-27 . 

1.8 Förkortningar i enkätsammanställningen 
MBÅ Mängdbrottsåklagare 

MBS Mängdbrottsspecialist 

VB Vakthavande befäl 

FU Förundersökning 

ÅKL Åklagare 

TMG Tvångsmedelsgruppen 

NÄPO Närpolisområde 

CÅBRA Åklagarkammarens diarieföringssystem 

OLG Operativ ledningsgrupp 

LM Ledningsmöte 

SKL Statens Kriminaltekniska Laboratorium  

FUP Förundersökningsprotokoll 

CÅ Chefsåklagare 
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2 STYRDOKUMENT 

2.1 Polisens underrättelsemodell (PUM) 
PUM är en modell för ledning och styrning av all planlagd operativ polisverksamhet där 

beslut om inriktning, prioritering och genomförande baseras på underrättelser och annan 

relevant kunskap. Underrättelseledd polisverksamhet är alltså inte en organisationsform utan 

ett sätt att bearbeta och analysera information som är avsedd att utgöra underlag för beslut och 

åtgärder, dvs. ett arbetssätt som ska genomsyra hela polisens verksamhet på lokal, regional 

och nationell nivå. 

2.1.1 Lokal nivå 
Avser vanligtvis polismyndighetsnivå där det bör finnas en operativ ledningsgrupp i 

respektive polisområde och en grupp på myndighetsnivå. 

Det är länspolismästaren som utser ordförande i de operativa ledningsgrupperna.6 

2.1.2 Regional nivå 

 
Här finns sex primära samverkansområden för regional samverkan inom kriminalunder-

rättelsetjänsten och i varje samverkansområde ska det finnas en operativ ledningsgrupp som 

ansvarar för den planlagda operativa verksamheten av gränsöverskridande karaktär. Den 

operativa verksamheten avser genomförande av konkreta åtgärder som syftar till att påverka 

ett problem. 

                                                 
6 Polisens underrättelsemodell 
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2.1.3 Nationell nivå 
Här finns ett operativt råd med chefen för Rikskriminalpolisen som ordförande samt 

representanter från de sex samverkansområdena, dessa har mandat att förfoga över 

samverkansområdets totala operativa resurs. 

Rådet ska träffas minst sex gånger om året och kan även kallas in akut. I rådet tas beslut om 

strategisk och operativ inriktning avseende bekämpning av organiserad och systemhotande 

brottslighet. 7 

Polisens underrättelsemodell beskriver ett nytt sätt att handlägga handlingsplaner. Den 

operativa ledningsgruppens inriktningsbeslut dokumenteras i handlingsplaner som ska vara 

vägledande för all planlagd operativ verksamhet under de kommande 3 till sex månaderna. 

Ansvarsområdets strategiska inriktning bryts därigenom ner till konkreta och mätbara mål för 

den planlagda operativa verksamheten. Handlingsplanen ska fortlöpande följas upp och vid 

behov revideras.8 

2.2 Verktyg för planlagd operativ polisverksamhet (VPOP) 
VPOP är ett nationellt IT-stöd för den planlagda brottsförebyggande polisverksamheten enligt 

PUM. I systemet dokumenteras verksamhetens prioriteringar, fattade beslut, planering, 

genomförande och uppföljning. Tanken är att kunna fånga tid och resursåtgång samt att även  

fånga resurstimmarna i VPOP.9 

2.2.1 Operativ verksamhet 
All operativ polisverksamhet, vilket är brottsförebyggande- och brottsutredande verksamhet, 

skall vara planlagd. Beslut om planlagd verksamhet fattas av en operativ ledningsgrupp. 

Med operativ polisverksamhet avses: 

• planlagd linjeverksamhet 

• planlagd insats 

• särskild händelse där resurserna leds och används i särskild ordning (FAP 201-1) 

• händelser som kräver omedelbara åtgärder 

 

 

 

                                                 
7 Sammanfattning av Polisens underrättelsemodell PUM, 2005-08-17, s. 3. 
8 Polisens underrättelsemodell 
9 Redovisning av återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet 2007 – Mängdbrottsprojektet – s. 3-4 
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Vad som ska genomföras beslutas i den operativa ledningsgruppen och framgår av en 

handlingsplan som utgår från ett problem, exempelvis våld i centrum, skadegörelse, klotter, 

trafikbrott, narkotikabrott m m. 

Hur den planlagda linjeverksamheten ska bedrivas ansvarar de operativa linjecheferna för, de 

olika linjecheferna kan vara Näpochef, bitr. Näpochef samt yttre- och inre befäl. 

Hur en planlagd insats ska genomföras föreslås av en insatsledare efter dialog med den 

operativa ledningsgruppen som därefter fattar beslut om genomförandet. 

2.2.2 Planlagd linjeverksamhet (den dagliga verksamheten) 
Den planlagda linjeverksamheten utgår från en handlingsplan och andra beslut fattade av den 

operativa ledningsgruppen. 

 

Den planlagda linjeverksamheten ska: 

• präglas av helhetssyn 

• vara underrättelseledd 

• ha tydligt definierade och mätbara mål 

• ha gemensamma mål som är motiverade, förankrade och kände inom hela 

organisationen. 

Det är chefernas ansvar för att den operativa ledningsgruppens beslut verkställs och vid varje 

tjänstgöringspass är det viktigt att göra en detaljplanering för tydligt arbetsledning. 

Arbetsledarens ansvar är att: 

• klargöra den planlagda linjeverksamhetens inriktning och mål 

• konkretisera och fördela arbetsuppgifter 

• dokumentera och fortlöpande återrapportera till ansvarig chef i linjeverksamheten 

2.2.3 Planlagd insats 
Vid identifierade problem som kräver särskilda åtgärder kan den operativa ledningsgruppen 

besluta om en tidsbegränsad insats och avsätta resurser för denna, dvs poliser friställs från allt 

annat polisarbete för att riktas mot denna insats. En tidsbegränsad insats kan ex.vis vara Nato-

möte, klotter, mopedister m m. 
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En planlagd insats ska ledas av en insatsledare och av insatsbeslutet ska framgå vad som ska 

göras samt vilken målsättning och avgränsning som finns. Det ska framgå vem som är 

kontaktperson i den operativa ledningsgruppen samt för kriminalunderrättelsetjänsten. Förslag 

till insatsplan ska föredrags för den operativa ledningsgruppen och där ska framgå vilka 

former som gäller för uppföljning samt vem som har fattat beslutet om insatsen. 

2.2.4 Planering av operativ polisverksamhet och planlagd insats 
All operativ polisverksamhet ska vara planerad och får endast avbrytas för händelser som 

kräver omedelbara åtgärder. All planering utgår från handlingsplanen där arbetsledaren ska 

klargöra den planlagda linjeverksamhetens inriktning och mål. Han ska även konkretisera och 

fördela arbetsuppgifter samt dokumentera och fortlöpande återrapportera till ansvarig chef i 

linjeverksamheten. 

 

Insatsledaren ansvarar för att upprätta ett förslag till insatsplan som ska innehålla hur 

problemet ska lösas samt även innefatta arbetstidsplanering och beräknad tidsåtgång. Han ska 

bedöma personal- och kompetensbehov samt kostnader. Insatsplanen föredras för den 

operativa ledningsgruppen för slutligt beslut om genomförande. 

2.2.5 Genomförande av planlagd linjeverksamhet samt planlagd insats 
Den planlagda linjeverksamheten ska bedrivas utifrån gällande handlingsplan. 

Arbetsledare i linjeverksamheten har ansvar för att: 

• underrättelser från kriminalunderrättelsetjänsten omsätts till operativ verksamhet 

• varje utsättning eller motsvarande innehåller en genomgång av den planlagda 

linjeverksamheten samt vilka planlagda insatser som pågår 

• utsättningen innehåller fördelning av arbetsuppgifter 

• återrapportera resultat till ansvarig chef 

• hämta specifik information från kriminalunderrättelsetjänsten 

• det egna underrättelsebehovet delges kriminalunderrättelsetjänsten 

 

När en planlagd insats är beslutad och godkänts av den operativa ledningsgruppen skall 

insatsledaren ansvara för samma punkter som ovanstående samt att insatsen avslutas med en 

slutlig uppföljning. 
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2.2.6 Uppföljning 
Syftet med en uppföljning är att mäta resultatet samt öka kunskapen om polisiära 

arbetsmetoder. Uppföljning är avgörande för att man ska kunna bedöma om den planlagda 

verksamheten utvecklas i enlighet med det förväntade resultatet. Den är också nödvändig för 

att man ska kunna avgöra om de fastställda målen uppnåtts. Kunskap och erfarenheter från 

uppföljningen ska användas och återkopplas till den framtida verksamheten. Oftast handlar 

det om att kontrollera sådant som enkelt kan mätas. Det som i första hand ska följas upp är 

fastställda produktionsmål. Uppföljning är också ett sätt att kontrollera om de arbetsmetoder 

som används fungerar. Resultatet från uppföljningen kan leda till att man byter taktik eller 

avbryter en planlagd verksamhet. 

 

Vid beslut om planlagda verksamheter skall man bestämma vad som ska följas upp samt när 

och hur uppföljningen ska göras. Uppföljningen kan även ske under själva verksamheten.  

Valet av uppföljningsfaktorer ska ha betydelse för hur arbetet fortskrider i förhållande till 

syfte och mål. Utsedd operativ chef ansvarar för uppföljningen och att uppgifterna 

sammanställs och dokumenteras samt till vem resultatet ska redovisas. 

 

2.2.7 Ansvariga chefer 
När den operativa ledningsgruppen beslutat om en insats, utses en insatsledare som ansvarar 

för planläggning och genomförande. 

För att arbetsledningen i den planlagda linjeverksamheten ska bli tydlig är det viktigt att 

utsättningarna eller motsvarande leds av den som är yttre arbetsledare under 

tjänstgöringspasset. Informationen vid utsättningarna ska vara framåtsyftande och inte bara 

beskriva vad som har hänt. 

Med inre arbetsledare avses t ex rotel/enhetschef, FU-ledare eller stationsbefäl. De ska leda 

arbetet utifrån inriktningsbeslut och mål i handlingsplanen samt aktuella underrättelser. De 

ansvara även för att kriminalunderrättelsetjänsten får den information de ska ha. 

Närpolischefen leder arbetet i närpolisområdet utifrån inriktningsbeslut och mål i 

handlingsplanen. 
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Det är länsvakthavande befäl som övergripande ska leda och styra och för att kunna göra 

rätt prioritering måste länsvakthavande befäl vara väl informerad om all operativ verksamhet. 

Särskild hänsyn ska tas till pågående planlagda insatser. Länsvakthavande befäl ska 

säkerställa att den planlagda operativa verksamheten inte bryts annat än vid händelser som 

kräver omedelbar åtgärd.10 

2.3 Topsning som verktyg 
Topsning nämns som ett instrument att bekämpa just mängdbrotten.  

En förutsättning är att åtgärden inte går utöver det ändamål som har föranlett den och att den 

står i rimlig proportion till vad som står att vinna med den, den s.k proportionalitetsprincipen. 

I den delen gör regeringen följande bedömning: 

Brottsligheten - även mängdbrottslighet såsom snatteri, stöld och tillgrepp av fortskaffnings-

medel - medför lidande för enskilda och orsakar såväl samhället som enskilda stora kostnader. 

Redan detta gör det givetvis angeläget att brottsligheten kan klaras upp så snart som möjligt. 

Till detta kommer att en stor del av alla brott begås av personer som redan tidigare begått 

brott och att kriminaliteten har gått allt längre ned i åldrarna. Det är vanligt att ungdomar 

börjar med att begå snatteri och via tillgrepp av fortskaffningsmedel och inbrottsstölder går 

vidare till grövre kriminalitet. En högre uppklarningsprocent i fråga om mängdbrottslighet 

förbättrar möjligheterna att avbryta lagöverträdares brottskarriärer. Användningen av 

DNA-teknik kan här vara av stor betydelse. Polisens möjligheter att klara upp 

mängdbrottsligheten med konventionella metoder är begränsade. Med en alltmer utvecklad 

och allt säkrare DNA-teknik förbättras möjligheterna väsentligt.  

 

I Storbritannien, där man har byggt upp ett omfattande DNA-register som omfattar i princip 

samtliga aktivt kriminella, har antalet uppklarade fall av mängdbrottslighet och våldsbrott 

med från början okänd gärningsman ökat markant. Det finns inte anledning att se annorlunda 

på den svenska polisens möjligheter att klara upp brott med hjälp av DNA-tekniken. En 

omfattande användning av DNA-teknik bör alltså leda till att flera brott klaras upp och att 

uppklarningen sker snabbare.11 

 

 

                                                 
10 Polisens underrättelsemodell, s. 95-103 
11 Prop 2005/06:29  
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2.4 Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) 
Kriminalunderrättelsetjänsten har en viktig roll i arbetet med att bekämpa mängdbrottslig-

heten. Förutsättningen är en väl fungerande verksamhet där struktur vid polismyndigheterna 

och nationellt ska vara utformad med utgångspunkt för verksamheten vid 

kriminalunderrättelsetjänsten på den lokala nivån och vara i samklang med dess verksamhet i 

det internationella perspektivet. 

Kriminalunderrättelsetjänsten är således verksam på följande nivåer inom polisen: 

• lokal nivå 

• regional nivå 

• nationell nivå 

• internationell nivå12 

 

Lokal nivå 

Den lokala kriminalunderrättelsetjänsten utgör grunden i underrättelseverksamheten i arbetet 

med de problem som är viktiga för den egna polismyndigheten. 

 

Den lokala kriminalunderrättelsetjänsten ska bland annat: 

• stödja bekämpningen av mängdbrottslighet och annan lokal brottslighet 

• stödja polismyndighetens arbete med att hantera ordningsstörningar och annat arbete 

som ligger i nutid 

• ta fram underlag för beslut åt myndighetens operativa ledning 

• delge relevant information till regional och nationell kriminalunderrättelsetjänst som 

de i sin tur arbetar vidare med 

 

Regional nivå 

För att knyta samman det lokala och nationella kriminalunderrättelsearbetet ska det, utifrån 

vad som överenskommits mellan polismyndigheterna i respektive samverkansområde, finnas 

en regional nivå för kriminalunderrättelsetjänsten.  

Denna regionala kriminalunderrättelsetjänst ska utgöra en länk till nationell 

kriminalunderrättelsetjänst, dvs. Rikskriminalpolisen. 

 

                                                 
12 Sammanfattning av polisens underrättelsemodell, 2005-08-17, s. 18 
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Den regionala kriminalunderrättelsetjänsten ska bland annat: 

• Fördela uppgifter inom kriminalunderrättelsetjänstens verksamhet relaterat till aktuella 

behov inom samverkansområdet. En lokal kriminalunderrättelsetjänst kan exempelvis 

åta sig att för en viss period följa upp en viss typ av förekommande seriebrott, medan 

en annan kan åta sig att inför en särskild händelse svara för inhämtning via Internet. 

• Samordna och leda gemensamma projekt som bland annat DNA-spår 

• Vara regional kontaktpunkt mot andra brottsbekämpande myndigheter så som 

Tullverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Säkerhetspolisen 

• Kontinuerligt samarbeta med samordningsfunktionen på nationell nivå 

• Har regionalt ansvar för operativ brotts- och spaningsinformation 

 

Nationell nivå 

Rikskriminalpolisen och dess kriminalunderrättelsetjänst ska huvudsakligen inriktas mot 

allvarlig och organiserad brottslighet på nationell nivå och gränsöverskridande brottslighet. 

Rikskriminalpolisen ska bedriva långsiktiga operativa underrättelseprojekt och strategiska 

projekt. Den lokala mängdbrottsligheten kan vara gränsöverskridande och organiserad vilket 

ger den en nationell dimension. 

 

Den nationella kriminalunderrättelsetjänsten ska bland annat: 

• Ge underrättelsestöd till kriminalunderrättelsetjänsten på lokal och regional nivå, både 

beträffande grov och/eller organiserad brottslighet och vissa typer av 

gränsöverskridande mängdbrottslighet 

• Utgöra nationell kontakt- och samverkanspartner mot andra brottsbekämpande 

myndigheter såsom Tullverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och 

Säkerhetspolisen. 

• Utgöra en vägvisare, koordinator och sammanhållande länk för svensk polis i det 

internationella arbetet med samarbetspartners i andra länder.13 

                                                 
13 Polisens underrättelsemodell 
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2.4.1 Kriminalunderrättelsetjänstens uppdrag/arbete 
För att kunna lämna ett relevant beslutsunderlag krävs att kriminalunderrättelsetjänsten 

inhämtar och omarbetar information och uppgifter rörande brottslig verksamhet.  

Delmomenten i beslutsunderlaget är planering, inhämtning, bearbetning, analysering, 

delgivning samt utvärdering.14 

Vad görs vid de olika delmomenten hos KUT samt operativa ledningsgruppen (OL-gruppen) 

• Inrikta och prioritera – Exempelvis bilstölder identifieras i OL-gruppen som ett 

problem 

• Beställa – OL-gruppen beställer beslutsunderlag från KUT 

2.4.2 Här tar KUT över 
• Planera – Vilken information är vital? Hur ska inhämtningen ske? 

• Inhämta – KUT och övrig polisorganisation undersöker vad, hur, vem, var, när och 

hur ofta 

• Bearbeta – Inhämtad information om stölder, fordon, personer, platser m m 

sammanställs 

• Analysera – Materialet analyseras. Slutsatser? Åtgärdsförslag? 

• Delge – KUT presenterar underlag till handlingsplan 

 

15 

                                                 
14 Sammanfattning av polisens underrättelsemodell, 2005-08-17, s.15-16 
15 Polisens Underrättelsemodell, s. 8 
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2.4.3 OL-gruppen tar vid  
• Besluta – OL-gruppen beslutar om insats = vad ska göras? 

• Planera – Insatschef beslutar HUR insatsen skall genomföras 

• Genomföra – Resurser från lämpliga delar av organisationen griper misstänkta, säkrar 

bevis och utreder 

• Följa upp – OL-grupp, insatschef och övriga följer upp – hur gick insatsen? 

• Utvärdera – KUT utvärderar effekten av insatsen. Har problemet minskat?16 

 

2.5 Polisens Nationella Utredningskoncept (PNU) 
PNU är verktyget för att agera i stället för att parera mot de brott som drabbar 

allmänheten, dvs. mängdbrotten. PNU är starten för genomförandet av ny arbetsmetodik 

som ska leda till ökad lagföring och brottsreduktion. 

 

PNU innebär en helhetssyn där utredningen börjar när händelsen kommer till polisens 

kännedom och att polisens brottsutredare, oavsett organisatorisk tillhörighet, känner 

ansvar för slutproduktens kvalitet. Många brott utreds inte i nära anslutning till händelsen, 

man missar att analysera informationen och använder den inte i utredning av mängdbrott. 

 

Målet är att PNU ska vara ett stöd i polismyndigheternas strävan att öka lagföring och 

reducera främst mängdbrottsligheten. 

De förväntade effekterna av PNU är att liggtiderna ska minska, kvaliteten ska höjas i alla 

brottsutredningar, administrationen ska minska, brottsligheten ska sjunka och att 

personuppklaringen av brott ökar.17 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Folder Verksamhet 2007, Polismyndigheten i Västerbottens Län, s.3 
 
17 Polisens Nationella Utredningskoncept, s. 2-3 
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Konceptet är indelat i 4 huvudområden och i dessa beskrivs vad som krävs för att utveckla 

utredningsverksamheten. 

Grunden i de fyra huvudområdena är det brottsutredande uppdraget och under det ligger 

tre stödprocesser som är ledarskapet, kompetensutveckling och rekrytering samt 

metodförvaltning. 

Stödprocesserna är en förutsättning för att den utvecklade metodiken i det brottsutredande 

uppdraget ska kunna införas och användas. 

 

2.5.1 Det brottsutredande uppdraget 
FU-ledningen styr hur de polisiära insatserna bör planeras och genomföras genom att 

analysera och ta fram kunskap om bl.a. misstänkta och seriebrottskopplingar. 

Brottsreduktionen genererar således inte endast förutsättningar för minskad brottslighet, 

den har också en direkt koppling mot ökad lagföring, vilket nås genom att fler 

utredningsåtgärder vidtas i nära anslutning till brottet.  

 

För att uppnå en effektiv verksamhet krävs det att: 

• FU-ledarna har samma juridiska kompetens som åklagarna när det gäller 

utredningsförfarandet samt att deras roll ska vara renodlad, permanent och 

dygnstäckande med breda befogenheter att fatta beslut 

• Utredning sker i nära anslutning till brottet och brottsutredarna ska stå till FU-ledarnas 

förfogande 

• Fler befattningshavare ska genomföra brottsplatsundersökningar där förenklade 

utredningsförfaranden ska användas i större utsträckning 

• Vi ser vikten i hur viktigt kriminalteknikerns och de lokala brottsplatsundersökarnas 

arbete är och att de står till FU-ledningens förfogande 

• Den planlagda verksamheten bedrivs enligt modellen för underrättelseledd 

polisverksamhet (VPOP) 
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2.5.2 Ledarskapet 
Ledarskapet har en avgörande roll i arbetet med att nå uppsatta mål och därför är det 

viktigt att i det brottsutredande uppdraget utbilda och utveckla FU-ledningen. 

För detta krävs att: 

• det finns chefsförsörjningsplan på alla polismyndigheter samt att det genomförs 

medarbetarundersökningar om hur ledarskapet fungerar och det bör göras regelbundet 

• rekryteringsarbetet av chefer utvecklas och där kvinnliga chefer bör tillsättas för ett 

jämställt/mångfacetterat ledarskap. För cheferna skall individuella utvecklingsplaner 

upprättas 

• alla chefer skall få en grundutbildning 

 

2.5.3 Kompetensutveckling och rekrytering 
En förutsättning för en lärande organisation är ständig utveckling. I det brottsutredande 

uppdraget föreslås ett antal åtgärder för att höja kompetensen för polisens brottsutredare 

och öka rekryteringsunderlaget till utredningsarbetet. Behoven som finns är bl.a teknisk 

bevisning och spårsäkring samt bättre kvalitet på avrapporteringar. 

 

För detta krävs: 

• FU-ledarutbildning, stegvis utbildning för utredare av mängdbrott samt utbildning i 

kriminalteknik 

• Att arbetet med mängdbrott blir mer attraktivt, vilket kan göras med arbetsrotation och 

individuella utvecklingsplaner 

• Att myndigheten tar tillvara de civilanställdas kompetens som utredare och att 

myndigheten även rekryterar extern kompetens 
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2.5.4 Metodförvaltning (genomförande och utveckling) 
För att den nya arbetsmetodiken ska kunna utvecklas krävs ett den aktivt införs och sprids 

genom hela myndigheten. 

För detta krävs att: 

• RPS initialt inför en central metodförvaltning där man fastställer en tidsplan 

• Det på varje polismyndighet finns en genomförandegrupp som ansvarar för den 

fortsatta utvecklingen av införandet 

• De ansvariga i genomförandegruppen får en kort utbildning hos metodförvaltningen 

(RPS) och de bildar därmed ett nätverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18

       

Det som talar för att polisen denna gång ska uppnå varaktig effektivisering i from av ökad 

lagföring och brottsreduktion är det nya förhållningssättet till: 

• arbetsmetodiken vid utredning av mängdbrott 

• arbetsledning 

• genomförande och utveckling 

• kompetensutveckling och rekrytering19 

 

                                                 
18 Polisens Nationella Utredningskoncept, s 11 
19 Polisens Nationella Utredningskoncept, s. 9-26 
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3 ÅKLAGARMYNDIGHETENS ARBETE MED 
MÄNGDBROTTSBEKÄMPNINGEN I SAMVERKAN MED 
UC UMEÅ 

3.1   Enkät 
I september skickade Utvecklingscentrum i Umeå ut en enkät till samtliga 

allmänna åklagarkammare i Sverige där dessa frågor ställdes: 

 

1. Hur hanteras mängdbrotten under 2007 på åklagarkammaren? 

 

2.  Hur ser samarbetet med polisen ut? Vilka särskilda rutiner finns? Används 

särskilda samverkansgrupper? Vilken metodutveckling har förekommit under 

året? 

 

3.  Deltar mängdbrottsåklagaren eller annan åklagare i brottsförebyggande arbete? 

 

4.  Vad kan sägas om resultaten av de gjorda insatserna? I vilken mån har polisens 

olika arbetsmodeller (PNU & PUM) för mängdbrottsbekämpningen haft 

betydelse för åklagarkammarens resultat? Går det att säga något om t. ex hur 

lagföring, genomströmningstider eller balansförhållanden utvecklats under 

2007? 

 

5.  Föreligger det behov av ytterliggare utbildnings- eller utvecklingsinsatser för en 

effektivisering av den framtida mängdbrottshanteringen? Kan det operativa 

arbetet hos polisen eller vid kammaren utformas på annat sätt? 

 

6.  Har åklagarkammaren ytterliggare synpunkter på bekämpningen av mängdbrott, 

vilka kan ha betydelse för analysarbetet? 

 

Svaren på dessa frågor är sammanfattade i en tablå se bilaga 4.  
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3.2  Djupstudier 
Förutom ovanstående frågor gjordes tre djupstudier i samband med besök vid 

polismyndigheten och åklagarkammaren i Sundsvall, Jönköping och Stockholm. Av 

tidsmässiga orsaker kommer dock detta arbete inte att redogöra för besöket i Stockholm. 

Dessa besök bekräftar dock de slutsatser vi har dragit i vår analys, se under rubrik diskussion 

och resultat.  

 

3.2.1   Möte med Börje Öhman, chef för kriminalpolisen i Västernorrlands län   
Polisen i Västernorrland har en väl genomtänkt organisation och med en arbetsmodell 

gällande alla mängdbrott. Polismyndigheten gör en uppdelning i det som denna 

myndighet definierar som mängdbrott, vilket är polisledda förundersökningar samt det som 

faller utanför, dvs. åklagarledda förundersökningar. Västernorrlands län är indelat i 

4 polisområden som samtliga följer kommungränserna - Sundsvall, Härnösand, Kramfors 

och Sollefteå.  

I mängdbrottsmodellen ingår också alla trafikbrott som en särskild enhet. 

Alla polisanmälningar som avser misstanke om brott och som faller under mängdbrotts-

definitionen granskas av en av de fem tjänstgörande jourhavande FU-ledare som finns 

tillgängliga i Sundsvall måndag till torsdag kl.7-23, fredagar och lördagar 07-03 samt 

söndagar 07-22. En av dessa tar ställning till om förundersökningar skall inledas eller fattar 

beslut om att inte inleda förundersökning. Patrull på plats får av jourhavande FU-ledare 

genast direktiv om initiala utredningsåtgärder. Jourhavande FU-ledare tar också ställning till 

samordningsfrågan - vilken av de olika enheterna som skall handlägga det nytillkomna 

ärendet och har initialt också vetorätt i frågan. Varje polisområde samt trafikbrottsenheten har 

två förundersökningsledare, utom Sundsvall som har tre stycken. 

Ett mycket bra och viktigt inslag i polisens samverkan med åklagare är de dagliga 

morgonmötena där en tvångsmedelsåklagare besöker polisen i syfte att diskutera den fortsatta 

handläggningen av föregående dygns frihetsberövanden. En ansvarig handläggare från polisen 

är vid denna tidpunkt utsedd.  

I början av Västernorrlands införande av PNU hölls s.k förundersökningsmöten där samtliga 

förundersökningsledare, inklusive representanter från jourhavande FU-ledare, vakthavande 

befäl samt Börje Öhman var representerade.  
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Numera har man möten med ca 7-8 veckors mellanrum. Till samtliga sådana möten bjuder 

man i mängdbrottsåklagaren som dock inte alltid kan eller har kunnat närvara.  

Syftet och tanken bakom dessa möten är att skaffa sig ett forum där gemensamma frågor av 

såväl rättslig som praktisk karaktär får dryftas. Åklagaren kan där t ex påpeka genomgående 

brister i förundersökningarna. Samtliga jourhavande FU-ledare har god kompetens då dessa 

har genomgått FU-ledarutbildning.  

 

Ett mycket lyckosamt koncept i bekämpning av mängdbrotten har man skapat genom: 

• Samordning 

• Snabba direktiv om initiala utredningsåtgärder på plats 

• Kommunikation mellan jourhavande FU-ledare och den lokala FU-ledaren 

• Regelbundna förundersökningsmöten 

 

3.2.2 Kort möte med Tomas Åslund, Chef för ingripandeenheten vid        
Sundsvalls Näpo 

Tomas Åslund berättar att arbetet med mängdbrott i Sundsvall började redan innan införandet 

av PNU och PUM. Tomas poängterar vikten av att det finns struktur i alla led när det gäller 

mängdbrottsarbetet samt att alla poliser har inblick och förståelse för arbetssättet kring 

mängdbrott. Tomas har lyckats med implementering av den planlagda operativa 

verksamheten då alla i yttre tjänst vet vad som ska göras vid varje arbetspass, det ska finnas 

ett mål och en mening med varje insats vilket medför att som Tomas säger: ”den fria 

åkningens tid är förbi”. Tomas anser också att planerade insatser på längre sikt är viktiga för 

verksamheten både för den enskilde polismannen och myndigheten. Med det menar Tomas att 

det ska finnas planerade insatser i form av VPOP för kommande händelser eller andra viktiga 

insatser, exempelvis alkohol kring skolavslutning, mopeder samt oroligheter i centrum m m.  

Tomas berättar också hur viktigt det är att varje polisman får en bekräftelse och återkoppling 

av varje insats i form av statistik och möten samt att alla ska känna sig delaktiga.  
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3.2.3 Möte med mängdbrottsåklagaren Marie Reutne och kammarchef Christer 
Krantz på åklagarkammaren i Sundsvall 

Marie Reutne fick sin mängdbrottsspecialisttjänst i maj förra året. Hon hade då sysslat med 

mängdbrott under flera års tid. Dock har arbetsbelastningen på kammaren inte tillåtit några 

större organiserade insatser från kammarens sida. Det känns inte som att arbetet som 

mängdbrottsåklagare riktigt har kommit i gång. Marie har tidigare haft full lottning och 

samma arbetsbörda som sina kollegor. Detta har inte skapat möjlighet till samverkan eller att 

skapa projekt etc. Under 2007 har verksamheten dock ökat och ambitionen är att hon ska 

syssla med detta i större omfattning i framtiden. 

Kammaren har haft problem med diarieföring av polisledda FU, vilket har lett till en 

tillfälligt hög balans och Marie håller på att arbeta av större delen av dessa, med viss hjälp av 

de nya extraåklagarna. Övriga FU lottas på de övriga åklagarna. Kammaren planerar att 

rationalisera arbetet med de polisledda på sikt, med Marie som ansvarig. Detta är dock ännu 

enbart på diskussionsstadiet. 

Det har förekommit möten med polisen och Marie inför införandet av deras arbetsmodeller 

PNU och PUM, men de har inte lett till några särskilda samarbetsprojekt. Tyvärr har 

kammaren under lång tid haft mycket hög arbetsbelastning och dessa frågor har därför hamnat 

långt ner på prioriteringslistan.  

 

Nu har situationen vänt något. Marie har bl a distribuerat generella förundersökningsdirektiv 

till poliserna, men dessa verkar inte anammas i den omfattning som hon skulle önska. Under 

2007 har hon bl a börjat delta i polisens FU-ledarmöten och dessa är väldigt värdefulla för 

Marie och kammaren i helhet. Där finns möjligheter för kammaren att ventilera problem-

ställningar och nya rättsfrågor etc. Marie har därutöver kontakt med polisens utredningschef  

i Sundsvall för vissa detaljfrågor och planering. Marie har dock planer på att utveckla 

kontakterna med polisen ytterligare, med besök på varje näpo etc. 

Marie tror att mängdbrottshanteringen är betjänt av engagemang och rationalisering, därför är 

ytterligare utbildnings- och utvecklingsinsatser alltid positiva. Det operativa arbetet kan och 

bör förändras, framför allt hos oss på kammaren. Hos polisen bör frågan om kvalitet på 

utredningarna ligga högt på dagordningen. Det går alltid att förbättra den. Det ingår som ett 

led i det operativa arbetet. Vid årsskiftet kommer arbetet med mängdbrottsbekämpningen att 

organiseras om.  
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Alla inkomna mängdbrott som enligt denna kammare är alla polisledda förundersökningar 

kommer att läggas på ett särskilt ställe i postrummet där alla åklagare kommer att ha sina 

lottade förundersökningar at handlägga. Marie Reutne kommer dock att ha huvudansvaret för 

att dessa kommer att handläggas i första hand inom 15 dagar. Hon kommer också att 

handlägga 1/3 av dessa själv. Tvångsmedelsgruppen bestående av ett antal åklagare som 

tidigare har gått ner till polisen varje morgon kommer att vid årsskiftet att upphöra. Ansvaret 

för alla frihetsberövade kommer varje dag att handläggas av den för dagen ansvariga 

dagåklagaren.  

 

3.2.4 Möte med mängdbrottsåklagaren Klas Hellgren och tf kammarchef    
Stefan Edwardsson på åklagarkammaren i Jönköping 

MBÅ ansvara för samtliga mängdbrott som enligt denna kammare är alla polisledda 

förundersökningar på en rotel som han ansvar för och ”stämmer i”. Klas har numera hjälp av 

en extra åklagare. Till denna rotel är knuten en tvångsmedelsgrupp innebärande att alla 

tvångsmedel i mängdbrotten hanteras av honom. Varje morgon sitter han i uppkopplat 

telefonsamtal med alla polisiära förundersökningsledare från de tre olika polisområdena –

Jönköping, Höglandet och Värnamo. Vid detta möte diskuteras alla frihetsberövanden och 

gemensamma frågor av karaktär förundersökningsbegränsning Alla mängdbrott där behov 

uppkommer av åklagarbeslut av karaktär förordnande av målsägandebiträde/offentlig 

försvarare eller särskild åtalsprövning lottas in på särskild rotel som Stefan Edwardsson 

handlägger.  

  

Vid sina regelbundna utbildningar med polisiära förundersökningsledare uppmärksammas 

dessa på möjligheten att lägga ned förundersökningar med hänvisning till reglerna om 

förundersökningsbegränsning. Detta i sin tur medför att poliserna lägger ned 

förundersökningar i fler fall än motsvarande förundersökningar på andra ställen i landet. 

Eftersom ett mått på effektivitet hos polismyndigheterna är färdiga förundersökningar har 

Jönköping i detta avseende dåliga siffror. 
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3.2.5  Möte med chefen för kriminalpolisen i Jönköping Lennart Wennblom 
Han bekräftar det problem som Klas har uppgett ovan. Polisens mätmetoder ”krockar” med 

ett lyckosamt arbete hos åklagaren. Ett mått på ett lyckosamt arbete hos polisen bör istället 

vara lagföringsprocenten, dvs. hur många av de färdiga förundersökningarna som leder till 

åtal och fällande dom. Här visar Jönköpingspolisen mycket goda siffror. Polismyndigheten i  

Jönköpings län består av tre polisområden, Jönköping, Värnamo och Höglandet. I länet finns 

en samordningsfunktion med tre polisiära förundersökningsledare och en kanslist. Denna 

samordning samlar i den information som kommer Klas tillhanda vid varje uppkopplat 

telefonmöte, information bl a en om vilka som sitter frihetsberövade samt relevanta 

anteckningar på dessa i MR och BR. Sammanlagt finns det 11 st förundersökningsledare i 

länet inklusive de som sitter på samordningen som handlägger mängdbrotten. 

Polismyndigheten har regelbundna förundersökningsmöten där samtliga fu-ledare och 

mängdbrottsåklagaren närvarar. De är mycket nöjda med sina kontakter med 

åklagarkammaren och utbildningen som ges av denna.  
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4  DISKUSSION OCH RESULTAT 
 

Polismyndigheterna har kommit olika långt i sitt arbete med att implementera PNU och 

PUM. Samtliga polismyndigheter har också funnit mer eller mindre lyckade arbetssätt  

i sitt samarbete med åklagaren. På samma sätt förhåller det sig med åklagarkamrarnas arbete 

med de s.k mängdbrotten. En genomgående förklaring som har lämnats av åklagarkamrarna 

varför arbete med dessa brott, trots mer eller mindre välgenomtänkta arbetsmodeller/arbetssätt 

i samverkan med polisen, inte har lett till ökad genomströmningstid och högre 

lagföringsprocent är att kamrarna har haft en hög arbetsbelastning och att mängdbrotten ”får 

stå tillbaka” för mer prioriterade brottstyper. 

 

Under vårt arbete har vi förstått hur viktigt det är med struktur och tydlighet där planerad 

verksamhet inom polismyndigheten är en grundsten. I Västernorrlands polismyndighet har 

arbetet med planerad verksamhet visat sig vara lyckosamt. En väl fungerande handlingsplan 

är grunden till detta lyckosamma arbete, där återkoppling och uppföljning är en naturlig del i 

arbetet. Detta medför att alla känner sig delaktiga och att hela myndigheten arbetar mot 

samma mål.  

 

En svårighet vi har uppmärksammat vid en analys i siffror om genomströmningstid och 

lagföringsprocent är att definitionen på vad som är mängdbrott varierar dels mellan olika 

polismyndigheter men också mellan polismyndighet och åklagarkammare. Samma problem 

med att definiera mängdbrott finns även mellan åklagarkamrarna. 

En annan viktig reflektion vi har gjort vid vår analys är att de olika mätinstrumenten för att 

mäta effektivitet hos polismyndigheterna är att: 

 

• producera så många färdiga förundersökningsprotokoll som möjligt 

•  hålla så många förhör som möjligt  

 

Detta betyder att åklagarkamrarna får alltför många bristfälliga förundersöknings-

protokoll från polisen och att kompletteringar givetvis fördröjer åklagarens arbete med 

brotten vilket leder till att den totala genomströmningstiden från anmälan hos polisen till 

att åklagaren har beslutat i åtalsfrågan tar alldeles för lång tid. 



Polisutbildningen vid Umeå Universitet  Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Rapport nr 454                                                                           Höstterminen 2007      

 26

 

För att man ska kunna tala om en effektiv mängdbrottsbekämpning och därmed återfå 

allmänhetens förtroende krävs sålunda sammanfattningsvis enligt vår bedömning följande: 

 

• Att samverkansformerna/arbetsmodellerna mellan polis och åklagare är optimerade 

med hänsyn till mängden brott, lokala förutsättningar och personalresurser. 

• Att antalet polisiära FU-ledare är tillräckligt stort för att möjliggöra att FU-ledarna 

fullt ut kan ta sitt ansvar som FU-ledare – inte bara finnas som ett namn på 

förundersökningsprotokollet. 

• Att de polisiära FU-ledarna genomgått en adekvat utbildning och därmed fått en 

mycket god kännedom gällande reglerna om förundersökningsbegränsning och 

åtalsunderlåtelse. 

• Att det skapas ”mötesforum” och andra kontaktvägar mellan polis och åklagare för att 

skapa goda förutsättningar för dialoger, erfarenhetsutbyten och utbildning. 

• Att det råder samsyn mellan polis och åklagare på vilka mått som avgör om arbetet 

med mängdbrotten är effektiva och lyckosamma eller ej. Här vill vi peka på de mått 

som enligt vår bedömning bör vara vägledande: Kort genomströmningstid mellan 

anmälan om brott och ärendets ”rätta” avslutning oavsett om beslut tas av polisiär  

FU-ledare eller åklagare eller om ärendet avslutas genom ett färdigt förundersöknings-

protokoll. 

• Att lagföringsprocenten är hög på det färdiga förundersökningsprotokoll som 

redovisas till åklagare som färdiga förundersökningar. Med detta menar vi att nästintill 

alla färdiga förundersökningar ska leda till ett beslut om åtal och fällande dom. 

• Att det råder total samsyn på definitionen av mängdbrott. Samma begreppsdefinition 

är nämligen en absolut förutsättning för mätning och analys av genomförda insatser på 

området. 

 
Vi har i enkätsvaren förstått att åklagarkamrarna inte känner att de behöver delta i 

brottsförebyggande arbete, för polisen är det brottsförebyggande arbetet en naturlig del i det 

dagliga arbetet.  

 

Vi drar slutsatsen att om dessa två myndigheter på ett professionellt sätt kan samverka i 

arbetet med mängdbrott och på så vis få en snabb genomströmningstid och hög lagföring 

skulle detta vara det bästa brottsförebyggande arbetet man kan göra.  
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BILAGA 1: RPS definition av mängdbrott  
 

RPS definition av mängdbrott 
Nationellt mål om anmäld mängdbrottslighet 

Brott: 

Misshandel utomhus, bekant och obekant med offret 

0351-0358 

0371-0378 

Väskryckning 

0885 

Inbrott i bostad, fritidshus, källare och vind 

0857 

0874 

9801-9802 

0825-0826 

Tillgrepp av/ur/från fordon 

0801-0809 

0840-0841 

0891 

Skadegörelse 

1201-1209 
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BILAGA 2: Åklagarmyndighetens definition av mängdbrott 
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BILAGA 3: Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2006:2 
 
Åklagarmyndighetens riktlinjer ÅMR 2006:2 
__________________________________________________________________ 
Beslutade den 27 februari 2006 

Bekämpning av mängdbrott 
Bakgrund 
Mängdbrottsreformen 
Riksåklagaren utfärdade 2002 riktlinjer avseende arbetssätt för bekämpningen av 
mängdbrott. Reformen innebar också att ett antal mängdbrottsspecialister tillsattes. 
För dessa åklagare genomfördes särskilda utbildningsinsatser. 
Av den utvärdering av mängdbrottsreformen som gjorts (RättsPM 2005:24) framgår 
att de nya arbetsmetoderna, med tyngdpunkt på en fördjupad samverkan mellan 
åklagare och polis, har lett till ökad lagföring och minskade genomströmningstider. 
Vid flertalet av de åklagarkammare där en specialiståklagare svarat för mängdbrottsbekämpningen 
har särskilda projekt genomförts tillsammans med polisen i 
syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Mängdbrottsspecialisterna har 
därutöver bland annat arbetat med återkoppling till polisen och utvecklat samverkan 
med närpolischefer och polisiära förundersökningsledare för att höja kvaliteten 
i förundersökningarna. Åklagarkamrarna redovisar att genomförda åtgärder har lett 
till en ökad och snabbare lagföring och att kvaliteten i förundersökningarna har 
förbättrats. 
Snabbspåret 
Sedan 2004 har vid City åklagarkammare i Stockholm bedrivits en försöksverksamhet 
som syftar till ett snabbare flöde genom rättskedjan för mängdbrotten. 
Verksamheten, benämnd Snabbspåret, engagerar polis, åklagare och domstol och 
regleras av lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning i 
brottmål. Försöksverksamheten syftar till att hitta arbetsmetoder som kan säkerställa 
en kort genomströmningstid från polisanmälan till domstolens dom. Verksamheten 
har betydelse för en utveckling av mängdbrottsbekämpningen. 
Polisens mängdbrottsprojekt 
Polisens mängdbrottsprojekt, som genomförs under 2006-2007, innebär att varje 
polismyndighet genom brottsförebyggande arbete och utredning skall öka andelen 
och antalet personuppklarade brott avseende misshandel (avser endast de fall där 
offret är obekant med gärningsmannen), tillgreppsbrott (utom tillgrepp i butik) 
samt skadegörelsebrott. Vid varje polismyndighet skall införas nya arbetsmetoder 
och nya lednings- och styrformer för att förebygga samt utreda och klara upp 
mängdbrott. Polisens nationella utredningskoncept (PNU) skall vara utgångspunkten 
för arbetet. Det skall vara fullt ut genomfört i polisorganisationen 2006. Vidare 
skall polisens underrättelsemodell (PUM), som är en lednings- och styrningsmodell 
för planlagd operativ polisverksamhet, vara införd i organisationen 2007. 
Inom ramen för det strategiska planeringsarbetet kommer varje polismyndighet att 
åläggas ett särskilt resultatkrav med avseende på andel och antal personuppklarade 
brott som anges i polisens mängdbrottsprojekt. 
Budgetpropositionen 
I regeringens budgetproposition för 2006 konstateras att mängdbrottsligheten, som 
till stor del utgörs av tillgrepps- och skadegörelsebrott, utgör nästan två tredjedelar 
av all anmäld brottslighet i landet och drabbar alla grupper i samhället. 
De satsningar som gjorts inom åklagarorganisationen, i form av tillsättandet av 
mängdbrottsspecialister och en fördjupad samverkan med polisen, ses som en 
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positiv utveckling. Samtidigt anges att personuppklaringen, dvs. de ärenden som 
slutar med lagföring, ligger lägre för dessa brott än genomsnittet för alla brott. 
Målet för åklagarverksamheten, såsom det anges i budgetpropositionen, är att tillsammans 
med polisen se till att verksamheten bedrivs med högt ställda krav på 
rättsäkerhet och kvalitet och att fler brott leder till lagföring. För att nå målet är det 
angeläget att åklagare och polis fördjupar sitt samarbete och bättre samordnar sina 
insatser på området. 
Vikten av ett effektivt flöde genom rättskedjan betonas. Det anges som särskilt angeläget 
att myndigheterna fortsätter att vidareutveckla formerna för en effektiv 
gemensam brottsbekämpning. Vidare bör åklagarna samverka med domstolarna i 
syfte att utveckla rutiner för en förbättrad samordning. En sådan åtgärd kan vara att 
tillämpa särskilda huvudförhandlingsdagar för mängdbrott. I detta arbete kan 
mängdbrottsspecialisten ges en samordnande roll. 
Åklagarmyndighetens mål för mängdbrottsbekämpningen 
Verksamheten med utredning och lagföring av brott, som är ett gemensamt ansvar 
för åklagare och polis, skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och 
kvalitet, fler brott skall leda till lagföring och antalet lagförda personer skall öka. 
Det övergripande målet för åklagarnas arbete med bekämpning av mängdbrottsligheten 
är att i samverkan med polisen och andra berörda myndigheter långsiktigt 
reducera denna typ av brottslighet och därigenom också öka allmänhetens 
förtroende för myndigheternas mängdbrottsbekämpning. De särskilda verksamhetsmålen 
för mängdbrottsbekämpningen och de särskilda insatser som skall ske 
vid åklagarkamrarna anges i Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan. 
 
Riktlinjer 
Vad är mängdbrott? 
Begreppet mängdbrott avser brott som är vanligt förekommande och som drabbar 
många människor men som, sett som enskild gärning, straffrättsligt kan bedömas 
som mindre allvarligt. Till begreppets kärnområde hör särskilt sådan brottslighet 
som skapar otrygghet i människors närmiljö. 
För en betydande del av mängdbrotten gäller att lagföringsandelen jämfört med 
anmälningsfrekvensen är låg. Detta är fallet beträffande exempelvis misshandel 
och olaga hot mot person obekant med gärningsmannen, ofredande, stöld (utom 
tillgrepp i butik), tillgrepp av fortskaffningsmedel och skadegörelse. 
Många mängdbrott är s.k. ingripandebrott, alltså brott som kommer till polisens 
kännedom genom ett ingripande. Till denna kategori hör rattfylleri, olovlig körning, 
butikstillgrepp och ringa narkotikabrott. För dessa brott är av naturliga skäl 
lagföringsandelen jämfört med anmälningsfrekvensen hög. 
Mängdbrottsåklagare 
Vid varje allmän åklagarkammare bör finnas en mängdbrottsspecialist. Denne leder 
under kammarchefen mängdbrottsarbetet vid åklagarkammaren. 
Mängdbrottsåklagarens uppgifter 
Allmänt 
- Mängdbrottsåklagaren bör, genom samverkan med polisen och andra berörda 
myndigheter och organisationer, tillägna sig en god kunskap om mängdbrottens 
karaktär och omfattning inom kammarens verksamhetsområde. 
- Mängdbrottsåklagaren skall i samverkan med polisen analysera mängdbrottsligheten 
på lokal nivå. Analysen skall ligga till grund för med polisen gemensamma 
strategiska prioriteringar. 
- Mängdbrottsåklagaren bör arbeta utifrån ett kriminalpolitiskt helhetsperspektiv. 
Åklagarens arbete, såväl med förebyggande åtgärder som med utredning och 
lagföring av mängdbrott, skall koncentreras på sådana insatser som kräver 
åklagarkompetens. 
Utredning och lagföring 
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- En målsättning för åklagarnas arbete skall vara att såväl andelen som antalet 
lagförda brottsmisstankar skall öka och att tiden mellan gärning och dom förkortas. 
- Arbetet skall särskilt inriktas på en hög kvalitet i brottsutredningarna, en hög 
lagföring och en effektiv brottmålsprocess. Mängdbrottsåklagarna skall genom 
samverkan säkerställa en enhetlig rättstillämpning. 
- Initiativ till samverkan med polisen skall tas för planering, genomförande och 
uppföljning av särskilda lokala insatser för bekämpning av prioriterad mängdbrottslighet. 
- Ett nära samarbete skall etableras med polismyndigheterna för genomförande 
av polisens mängdbrottsprojekt. 
- Mängdbrottsåklagaren bör under kammarchefen ha en samordnande roll mellan 
åklagarkammaren och domstolarna i syfte att uppnå ett effektivt flöde genom 
rättskedjan. 
Kvalitetsarbete 
Mängdbrottsåklagaren skall ha ett ansvar för att förundersökningar avseende 
mängdbrott som leds av polis fortlöpande kvalitetssäkras. I syfte att generellt öka 
kvaliteten i förundersökningarna skall åklagaren bistå med stöd och råd av övergripande 
natur till de polisiära förundersökningsledarna. 
Medverkan i lokalt brottsförebyggande arbete 
Mängdbrottsåklagaren bör i den omfattning åklagarkompetens efterfrågas eller det 
av andra skäl bedöms lämpligt delta i lokalt brottsförebyggande arbete inom 
kammarens verksamhetsområde, t.ex. inom ramen för lokala brottsförebyggande 
råd eller andra organ där olika myndigheter och andra intressenter samverkar för att 
förebygga brott. 
Dessa riktlinjer ersätter Riksåklagarens riktlinjer för bekämpning av mängdbrott 
den 10 december 2002. 
FREDRIK WERSÄLL 
/Ewa Nyhult 
(Utvecklingscentrum Umeå) 
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BILAGA 4: Enkät svar 
 

Åklagarkammare Hur hanteras 

mängdbrotten under 

2007 på 

åklagarkammaren?

Samarbete polisen? 

Rutiner?Samverkans-

grupper? 

Metodutveckling?

Deltar mängdbrotts-
åklagaren eller annan 
åklagare i 
brottsförebyggande 
arbete?

Resultat av gjorda 
insatser? PNU & PUM? 
Utveckling av 
lagföring, 
genomströmnings-
tider under 2007?

Behov av utbildning- 
eller 
utvecklingsinsatser? 
Annan utformning av 
det operativa arbetet?

Ytterligare synpunkter 

på bekämpning av 

mängdbrott?

3:e Gbg

Mängdbrottsgrupp 
med 4 kammar-
åklagare samt 4
assistentåklagare. 
Gruppen hanterar
samtliga polisledda
förundersökningar. 

Mängdbrotts-
specialisten besöker 
regelbundet de två 
polisområdena, disk. 
med utredn- och 
spaningschef. 
Samverkan polis & 
socialtjänst.

Samverkan projekt
Ung & Trygg, med
polis och soc. inom
ramen för RISK-
gruppen i Kortedala.

Resultaten 
förhoppningsvis goda
på sikt. PUM & PNU
ännu ingen betydelse
för kammarens
resultat.

Behovet av utbild-
nings- och
utvecklingsinsatser 
hos polisen är stort.

Sollentuna

Fram till sept. var det 
6 st åkl. varav en 
MBÅ, därefter 8 st åkl. 
varav en MBÅ. Extra 
insatser har behövts 
för att hindra att 
balanserna ökar.

Varierande kvalitet på 
fu-prot. från polisen. 
MBÅ kartlägger brister 
och återkoppl. till 
polisen vid 
kontinuerliga besök på 
Näpo & 
utredn.enheter.

Nej, ännu har det inte
funnits utrymme.
Nuvarande MBÅ
tillträdde vid års-
skiftet.

Inget resultat av PNU 
& PUM. Lagföring 
oförändrat låg. 
Försämring av 
balanser & 
genomstr.tider, kan 
bero på många nya 
unga åkl.

Bättre utbildning av 
FU-ledare. Bättre 
samordning polis-
åklagare. 
Beredningsfunktion 
bör införas på 
kamrarna.

Södra Skåne 
(Polisområde 
Mellersta Skåne 
(POMS). 
Polisområde 
Södra Skåne 
(POSS))

Mängdbrottsgrupp 
bestående av 3 åkl. + 
MBS. handl. alla E-
mål samt C-snabbmål, 
övriga polisledda FU 
fördelas på resterande 
åkl.

Regelbundna möten 
med polisen för att 
förbättra samarbets-
rutinerna. MBÅ deltar i 
POMS mängdbrotts-
projekt, där han även 
är kvalitetssäkrare.

Inget deltagande på
grund av tidsbrist,
huvuddelen av arbets-
tiden måste ägnas åt
"vanligt" åklagar-
arbete.

Inga resultat av gjorda
insatser kan göras.
Resultaten av PNU &
PUM går heller inte att
bedöma.

Fem krim.poliser från 
POSS & POMS 
utbildas just nu vid 
kammaren, utb. har 
varit givande i 
samarbetet mellan 
polis och åklagare.

Nej
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Åklagarkammare Hur hanteras 

mängdbrotten under 

2007 på 

åklagarkammaren?

Samarbete polisen? 

Rutiner?Samverkans-

grupper? 

Metodutveckling?

Deltar mängdbrotts-
åklagaren eller annan 
åklagare i 
brottsförebyggande 
arbete?

Resultat av gjorda 
insatser? PNU & PUM? 
Utveckling av 
lagföring, 
genomströmnings-
tider under 2007?

Behov av utbildning- 
eller 
utvecklingsinsatser? 
Annan utformning av 
det operativa arbetet?

Ytterligare synpunkter 

på bekämpning av 

mängdbrott?

Jönköping

MBÅ ansvarar för
mängdbrottsärenden 
som lottas in på en
rotel. Sista 6
månaderna finns en
extra åklagare till
hjälp.

MBÅ ansvarar för en 
tvångsmedelsgrupp 
(TMG), vid möten 
närvarar polisens FU-
ledare, KUT, VB, 
tekniker & krimjour. 
Chefsåkl.+ MBÅ+ 
länets FU-ledare har 
möten 3-4 ggr/år.

Varken MBÅ eller
annan åklagare deltar
i något externt
brottförebyggande 
arbete.

Trenden är sämre 
2007 än 2006 
gällande uppklarade 
mängdbrott, därför har 
grupper tillsatts för att 
vända en 

nedåtgående trend.

Utbildning sker av 
polisens FU-ledare 
samt poliser i yttre 
tjänst där tonvikt läggs 
på första- och 
andrahandsåtgärder 
på plats samt förbättra 
utredningskvaliteten. 

Det operativa 
samarbetet fungerar 
mycket 
tillfredsställande 
mellan TMG, polisen 
och åklagar-

kammaren

Halmstad

En berednings-
sekreterare handhar
nästan samtliga E-
ärenden och enklare
C-ärenden.Övriga C-
ärenden lottas inom
mängdbrottsteamet. 

Möte varannan vecka 
mellan MBS + 
polisiära FU-ledare, 
MBS sammanställer 
och skickar 
synpunkter på 
förbättringar till samtl. 
utredare och FU-
ledare.

Ej deltagit. PNU och PUM har lett
till ökad in-strömning
av 
mängdbrottsärenden 
till kammaren. Balans-
och genom-
strömningstid har
ökat.

Föreligger alltid behov 
av utbildnings- och 
utvecklingsinsatser för 
att effektivisera 
mängdbrotts-
hanteringen. 
Fördelning och 
hantering av 
mängdbrotten ses 
över regelmässigt.

Genomförande av
Västeråsmodellen i
hela landet utan
förankring har haft
stor påverkan på
hanteringen av mängd-
brotten.

Örebro

MBS och 
kammarledningen 
leder och fördelar 
mängdbrotten inom en 
grupp på 4 personer. 
Del av mängdbrott 
lottas på utvalda 
assistent-åklagare.

MBS gör veckovis 
besök hos polisen där 
viss utbildn/uppföljn av 
ärenden sker. 
Återrapp. till polis då 
neg. åtalsbeslut 
fattats.MBS-polisens 
FU-ledare möte 2 
ggr/termin.

MBS deltar regel-
bundet i det lokala
brottsförebyggande 
rådet.

Kvaliteten på 
utredningar går 
långsamt åt det bättre 
hållet.Dock färdigställs 
Fupar innan de är 
klara, vilket inte är bra. 
MBS & polis aktiva i 
genomförandet av 
PNU & PUM.

Utbildnings- och
erfarenhetsseminarier 
behövs fortlöpande.
Behov kommer att
finnas år efter år.

Ett nära samarbete
åklagare/polis är nöd-
vändigt och en förut-
sättning för positiva
resultat. Dialog!
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Åklagarkammare Hur hanteras 

mängdbrotten under 

2007 på 

åklagarkammaren?

Samarbete polisen? 

Rutiner?Samverkans-

grupper? 

Metodutveckling?

Deltar mängdbrotts-
åklagaren eller annan 
åklagare i 
brottsförebyggande 
arbete?

Resultat av gjorda 
insatser? PNU & PUM? 
Utveckling av 
lagföring, 
genomströmnings-
tider under 2007?

Behov av utbildning- 
eller 
utvecklingsinsatser? 
Annan utformning av 
det operativa arbetet?

Ytterligare synpunkter 

på bekämpning av 

mängdbrott?

2:a Gbg

Genom ett mängd-
brottsteam bestående
av sju åklagare,
inklusive en MBS.

Regelbundna besök i 
berörda Näpo där 
generella 
direktiv/inriktning ges i 
ett stort antal ärenden. 
Särskild 
samverkansgrupp 
inom ungdomsbrott, 
projekt Ung & Trygg.

PUM & PNU fungerat 

mindre bra. Lagföring, 

genomströmn.tider 

och balans utvecklas i 

negativ riktning. 

Uteslutande hänförligt 

till polissidan. 

Finns klara behov av 
fortsatt 
utvecklingsarbete för 
att effektivisera 
mängdbrottshantering
en inom polisen. 
Polisen behöver flera 
utredningsresurser.

Nej

Nyköping

MBS och samtliga
obefordrade åklagare
arbetar med mängd-
brottsärenden.

Väl inarbetad "team-
verksamhet" där MBS 
träffar framförallt 
Nyköping & 
Katrineholm, även de 
mindre orterna i mån 
det går. 
Återkoppl./kvalitets-
säkr. sker då.

Såväl mängdbrotts-
åklagare som andra
åklagare deltar i
brottsförebyggande 
arbete.

PNU och PUM har 
gett vissa positiva 
resultat främst på 
balansförhållanden 
och genomstr.tider. I 
vissa fall har dock  
kvaliteten blivit sämre 
och fler negativa 
åtalsbeslut.

För närvarande inget
behov av ytterligare
utbildnings- eller
utvecklingsinsats.

Nej. Dock finns 
önskemål om en 
förändring i polisens 
organisation där 
utredningsarbetet ska 
ligga vid de större 
utrednings-
avdelningarna.

1:a Gbg

Samtliga åklagare
handlägger mängd-
brott, ej chefsåkl. &
bitr.chefsåkl. Har
inget mängdbrotts-
team.

Nära samarbete med
polis, MBS träffar olika
närpolisomr. varannan
vecka samt
trafikpolisen 1 gång i
halvåret. Återkoppl. till
polisen sker
kontinuerligt.

MBS har deltagit som
bollplank i projekt
SMADIT(Samverkan 
mot alkohol och
droger i trafiken). En
ungdomsåklagare 
ingår i projekt Ung och
Trygg för att fånga
upp unga brottslingar.

Något specifikt
resultat finns inte, inga
säkra samband
mellan mängdbrotts-
bekämpning. och
lagföring, genom-
strömningstider eller
balansförhållanden. 

Finns alltid ett behov
av utbildning och
utveckling. Polisens
förundersökningar kan
bli bättre.

Några planer på att
förändra ramarna för
det nu fungerande
samarbetet finns inte i
dagsläget.
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Åklagarkammare Hur hanteras 

mängdbrotten under 

2007 på 

åklagarkammaren?

Samarbete polisen? 

Rutiner?Samverkans-

grupper? 

Metodutveckling?

Deltar mängdbrotts-
åklagaren eller annan 
åklagare i 
brottsförebyggande 
arbete?

Resultat av gjorda 
insatser? PNU & PUM? 
Utveckling av 
lagföring, 
genomströmnings-
tider under 2007?

Behov av utbildning- 
eller 
utvecklingsinsatser? 
Annan utformning av 
det operativa arbetet?

Ytterligare synpunkter 

på bekämpning av 

mängdbrott?

Linköping

Samtliga åklagare 
handlägger 
mängdbrott, ej 
chefsåkl., vice 
chefsåkl. & ekoåkl. 
MBS har inte någon 
arbetsledande roll och 
är just nu tjänstledig. 
Något vikariat har ej 
annonserats ut.

Samarbetet är mycket 
gott. Kammarchefen 
deltar i styrgruppen för 
polisens mängd-
brottsprojekt där även 
MBS deltar. 
Återkommande 
möten/kontakt MBS-
polis. Mkt bra 
återkoppling.

Kammarchefen deltar 
i brottsförebyggande 
rådet. MBS har 
deltagit i 
utbildningsdag för 
lärare samt deltar i 
den operativa 
ledningsgruppen där 
brottsförebyggande 
frågor tas upp.

Inga säkra resultat av 
införandet PNU & 
PUM, kvaliteten är 
densamma. Polisens 
genomstr.tider har 
minskat vilket lett till 
att polisledda fu ökat 
hos kammaren och 
genomstr.tiden har 
försämrats (CÅBRA)

Utbildning- och 
utvecklingsinsatser 
behövs alltid. Det 
primära är dock att 
lokalt i nära 
samverkan med 
polisen förbättra och 
utveckla 
verksamheten på 
mängdbrottsområdet

Finns ett stort behov 

av en för åklagare och 

polis gemensam 

definition av vad som 

är mängdbrott och 

gemensamma mått 

för att göra statistiska 

jämförelser.

Söderort

En grupp finns som
arbetar med mängd-
brott, framförallt de
yngsta åklagarna samt
två pensionerade
åklagare. Ärendena
lottas inom gruppen
från polisledd fup.

MBS-polis nära 
samarbete. Rutiner 
har införts för att 
återkoppla konkret 
feedback.Kvaliteten 
på polisledda fu har 
försämrats då 
resultatkraven ökat. 
Införts "fredad tid" för 
att arbeta med 
balanser.

Nej. Det har inte
efterfrågats och
tidigare erfarenheter
visar att det inte är
meningsfullt.

Kvaliteten har för-
sämrats något, dock
fortfarande hög lag-
föringsprocent. 
Kammarens genom-
strömningstider har
ökat dock utan
koppling till PNU &
PUM.

Behovet av utbildning 
är stort då kunskapen 
är bristfällig hos 
polisens FU-ledare. 
Pga hög 
arbetsbelastning 
behövs fler utbildade 
polisiära FU-ledare. 
Förslag finns att 
rekrytera jurister med 
behörighet.

Tror på idén att lägga
mängdbrotten på
särskilda kammare för
att inte konkurrera om
resurser med annan
mer allvarlig
brottslighet.

Helsingborg

Samtliga åkl. hand-
lägger mängdbrott, ej 
chefsåkl. & vice 
chefsåkl.Ökad balans 
har en särsk. av-
arbetn.grupp tagit sig 
an. En tvångsmedels-
grupp arbetar med 
snabbspårsärenden.

Regelb. samarbete, 
möten minst 4 ggr/år 
där chefsåkl, polis-
ledning, polisiära FU-
ledare samt MBS som 
har en stående punkt 
på dag-ordningen. 
MBS kan delta vid 
polisens OLG/LM-
möten.

Deltar i medlings-
verksamhet, projekt 
med polis, räddn-
tjänst, soc om insatser 
mot skade-görelse, 
MBS haft lektion på 
gymnasie-skola om 
åklagar-rollen samt 
utb. av vittnesstöd.

Ingen kvalitetshöjning 
men kvantitetshöjning 
(PNU, PUM), ökning 
av avskr.beslut samt 
kompl.åtgärder som 
leder till att genom-
strömningstiderna har 
påverkats negativt.

Utbildningsinsatser 
bör göras hos polisen
då det gäller muntlig
bevisning då förhören
emellanåt är brist-
fälliga.

Många utredare i 
NÄPO har liten 
erfarenhet av 
utredningsarbete, 
därför finns ett behov 
av åtgärder för att hitta 
tydligare vägar för 
erfarenhets-
överföring.
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Åklagarkammare Hur hanteras 

mängdbrotten under 

2007 på 

åklagarkammaren?

Samarbete polisen? 

Rutiner?Samverkans-

grupper? 

Metodutveckling?

Deltar mängdbrotts-
åklagaren eller annan 
åklagare i 
brottsförebyggande 
arbete?

Resultat av gjorda 
insatser? PNU & PUM? 
Utveckling av 
lagföring, 
genomströmnings-
tider under 2007?

Behov av utbildning- 
eller 
utvecklingsinsatser? 
Annan utformning av 
det operativa arbetet?

Ytterligare synpunkter 

på bekämpning av 

mängdbrott?

Uddevalla

Ingen särskild 
mängdbrottsgrupp 
men en MBÅ. 
Ärenden lottas på 
samtliga åklagare, ej 
kammarchef & vice 
chefsåklagare.

Ett ledningsråd träffas 
ca 1 gång per månad 
där chefsåkl. ingår. 
Återkoppling av 
polisens kvalitets-
säkringsrapport av FU 
görs av handl. 
åklagare.

Mängdbrotts-
åklagaren har
etablerat kontakt med
brottsförebyggande 
råd i flera kommuner.

Goda resultat när det 
gäller lagföring och 
genomströmnings-
tider. Genomgång av 
kvalitetssäkringsrapp. 
visar att kvaliteten på 
FU har blivit bättre. 

En utformning av
mängdbrottsarbetet 
kan komma att
reformeras. För
närvarande är inte
utbildning nödvändig.

Åklagarkammaren har
för närvarande inga
ytterligare synpunkter.

Kristianstad

Ingen indelning i team, 
mängdbrotten fördelas 
på alla åkl, ej 
chefsåkl. & vice 
chefsåkl. Sekr. 
bereder de vanligaste 
brottstyperna och 
upprättar förslag till 
stämn.ans. och 
strafföreläggande.

Chefsåkl, MBÅ & 
jouråkl. deltar i 
polisens olika 
operativa möten. 
Återkoppling sker vid 
mötena av polisens 
kvalitet på FU i syfte 
att förbättra dessa.

Vid polisens operativa
ledningsmöte, där
MÅB medverkar, förs
alltid diskussioner om
brottsförebyggande 
arbete.

Redovisade FU från 
polisen har ökat 
markant, sedan 2003 
har det skett en 
ökning på 68 %. 
Kammarens balanser 
har legat 
förhållandevis 
konstant.

Pågående utb. av 

åklagarsekreterare är 

mycket bra. Önskvärt 

är att återinföra 

notarietjänster som på 

sikt kan handlägga 

mängdbrottsärenden.

Kvalitetssäkring i 
kombination med 
närvaro på polisens 
operativa 
ledningsmöten 
försöker vi förbättra 
polisens operativa 
arbete.

Gävle

Mängdbrotten lottas
på samtliga åklagare,
ej på vissa specia-
lister. Varje ärende
ska ha en ansvarig
åklagare vilket är en
garanti för att hålla
nere genom-
strömningstiderna.

Ett antal åklagare 
deltar dagligen vid 
polisens 
samordningsgrupp, 
där ges återkoppling 
på polisens FU. Under 
hösten har det 
diskuterats kring 
förundersöknings-
begränsningar. 
Strävar efter att 
återfallsförbrytare ska 
bli föremål för 
anhållande eller 
häknin

MBÅ deltar i träffar
med huvudkontakts-
ombuden inom
grannsamverkan 
Näpo Gävle. MBÅ har
kontakt med olika
närpolisområden i
samband med
särskilda insatser.

Ökat inflöde av
mängdbrott, kvaliteten
på polisens FU är
ojämn. Ökade
handläggninstider på
kammaren har
märkts, anar en något
minskad lag-
föringstendens.

Anser att polisen
behöver mer ut-
bildning för att
förundersökningen 
ska hanteras snabbt
och korrekt.

Anser det mycket
viktigt att SKL har
resurser så att den
allvarliga vardags-
brottsligheten snabbt
kan hanteras medan
de ännu är "färska".
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Borås

Har inget mängd-
brottsteam, ärenden
lottas ut på respektive
åklagares rotel. Ett
viss urval sker dock
då de yngre/oerfarna
åkl. får en högre
tilldelning av
mängdbrottsärenden.

MBÅ träffar 
regelbundet de 
polisiära FU-ledarna, 
där diskuteras det 
operativa arbetets 
utformning. 
Kvalitetssäkring via 
återkoppling från MBÅ 
som även har 
övergripande ansvar 
för metod- och 
utvecklingsfrågor.

MBÅ deltar aktivt i 

olika samrådsgrupper 

med Borås Stad och 

polismyndigheten 

avseende bla medling. 

Chefsåkl. medverkar i 

Projekt Utväg som är 

samverkan om våld 

och hot mot kvinnor.

Positiv utveckling för
lagföring, genom-
strömningstider och
man kan konstatera
att inga större
balanser av mängd-
brottsärenden 
förekommer.

Föreligger alltjämt 

behov av utbildnings- 

och utvecklings-

insatser för åklagarna 

men främst för polisen 

för att effektivisera 

och höja kvaliteten i 

polisens hantering av 

mängdbrott.

Det är viktigt att de 

åklagare som är 

utsedda MBS ges 

resurser och möjlighet 

att fortlöpande arbeta 

med frågor avseende 

mängdbrottens 

hantering m m.

Kalmar

Ingen mängdbrotts-
grupp, mängdbrotten 
fördelas på de yngre 
åklagarna. Mängd-
brott med frihets-
berövade ärenden 
lottas in på övriga 
åklagare som ej är 
specialist samt MBS 
handlägger dessa.

Chefsåkl, vice 
chefsåkl. samt MBS 
träffar regelbundet 
samtl. polisiära FU-
ledare. MBS med i 
polisens OLG. 
Återkoppl. till polis 
med kvalitets-
säkringsblankett skall 
bli ännu bättre.

MBS har tagit flera
initiativ för att få till ett
sammanhållet 
brottsförebyggande 
arbete med
kommunen, intresset
har tyvärr varit dåligt.

Inga markanta resultat 
av PNU & PUM. 
Lagföringen varit 
konstant men 
balanser och 
genomströmnings-
tider har ökat under 
hösten pga hög 
arbetsbelastning

Stort behov av
utbildning för polisen i
första- och andra-
handsåtgärder samt
ökad förståelse för
PNU & PUM. 

Kammaren har
önskemål om en
beredningsadministra-
tör vilket skulle leda till
frigörande av tid.

Uppsala

Mängdbrotten lottas 
på en grupp om 8 st 
åklagare, sk allmän 
lottning. Vid behov 
omfördelas resurser 
för att förbättra 
genomströmnings-
tiderna för mängd-
brott.

Dagåkl. med vid 
polisens 
morgonmöten. 
Samverkansgrupp 
som träffas 4-6 ggr/år. 
MBS & FU-chef träffas 
en gång/mån. 
Behandlar S-ärenden 
vilket fungerar mycket 
bra.

MBÅ sitter med i
Uppsala kommuns
lokala Brottsföre-
byggande råd. 

Kammaren har fått ett 
rejält ökat målinflöde, 
lagföringen har ökat 
och genom-
strömningstiderna har 
minskat (Snabb-
spåret?). Svårt att se 
resultat av PNU & 
PUM.

Kontinuerligt behov av
utbildning finns för att
säkerställa en
effektivisering av den
framtida mängdbrotts-
hanteringen.
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Umeå

Det planeras att utses
en team-organisation
som arbetar med
mängd-brott, syftet är
att förkorta genom-
strömningstiderna 
samt kvalitetssäkra.

MBS ansvarar för 
samverkan med 
polisen. MBS deltar i 
polisen OLG, 
protokollet skickas 
digitalt till samtliga 
åklagare. Åter-
kommande möten 
med polisens FU-
ledare för 
återkoppling.

Det har inte
prioriterats att delta i
lokala brottsföre-
byggande råd och
åklagare har heller
inte efterfrågats i
sådana sammanhang.

Svårt att se resultat av 
PNU & PUM dock har 
inflödet från polisen 
ökat med redovisade 
FU. Kammaren har 
minskad balans och 
hög lagföring samt att 
åtal väcks nu mer 
nära i tid till brottet.

Stort behov av 
utbildning av polisens 
FU-ledare. Önskar en 
renodling av 
åklagarrollen och att 
beredningsjurister och 
kanslipersonal kan 
handlägga 
mängdbrott.

Problem med öppna 
polisledda FU leder till 
längre genom-
strömningstider på 
inkommet material, 
man tvingas avvakta 
redovisning. 
Önskemål om samlad 
slut-redovisning.

Luleå

Mängdbrotten 
handläggs av alla
åklagare, ej kammar-
chef, miljöåkl och den
ene av eko-åkl.
Ärendena lottas på en
särskild rotel under
överinseende av
kammarchef & MBÅ.

MBÅ har kontakter 
med polisiära FU-
ledarna och den 
operativa polis-
ledningen. MBÅ deltar 
i sam-ordningsrotelns 
arb.platsträffar samt 
vid polisens OLG. 
Chefsåkl & MBÅ möte 
varje månad med 
operativa 
polisledningen. 

MBÅ är ledamot i
Luleås lokala brotts-
förebyggande råd
samt ett projekt med
Socialtjänst, skola och
Luleå kommun
angående 
ungdomsbrottslighet.

Inga tydliga resultat
kan man se av
polisverksamhetens 
införande av PNU &
PUM.

Utbildning av poliser i
yttre tjänst med
inriktning på ut-
veckling av polisens
minutoperativa 
brottsutredande 
verksamhet.

MBÅ´s roll bör göras
tydligare. Vill till-
sammans med polisen
utarbeta generella
riktlinjer hur MBÅ ska
samverka med
polismyndig-heten.

Malmö

Samtliga åklagare 
hanterar mängdbrott. 
Brott med max 6 
månader i straff-
skalan (snatteri, 
rattfylleri, ringa 
narkotikabrott m fl) 
fördelas på några 
särskilt utsedda.

MBS deltar regel-
bundet i polisens OLG
möten. MBS arbetar
med att utveckla åter-
kopplingsrutiner i de
polisledda FU.

Chefsåklagaren deltar
i sammankomster
med BRÅ i Malmö.

Resultaten upplevs 
som oförändrade. 
Genom kammarens 
deltagande i OLG 
mötena kan vi 
påverka polisens 
planering och 
upplägg.

Kompetensutvecklings
behov finns hos de
polisiära FU-ledarna.

Ett önskemål är en 
klarare definition av 
vad som egentligen är 
mängdbrott - gärna så 
att den 
överensstämmer med 

polisens definition.
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Södertörn

Mängdbrotten lottas
på 17 åklagare. MBÅ
har 1 gång/mån möte
ang. standarden på
FU från polisen. 

MBÅ deltar i möten 
med polisiära FU. 
MBÅ har utbildning för 
polisen i 
utredningsmetodik. 
MBÅ använder sig av 
kvalitetssäkrings-
blankett för 
återkoppling.

MBÅ har inte
prioriterat BRÅ´s
möten.

Balansläget och 
genomströmningstider
na har förbättrats. 
Gällande lagföringen 
är det ingen förbättring 

efter införandet av 
PNU & PUM.

Av andra personal-
kategorier än 
åklagare, t ex 
studenter från 
juristprogrammet, 
finns ett utbildnings-
behov för att ytterliga 
effektivisera mängd-
brottshanteringen.

Önskvärt med ett 
statistikmått hos 
polisen där negativa 
åtalsbeslut tar ut 
nyttan och 
"goodwillen" av 
anslagsgrundande 
redovisade FUP.

Falun

Mängdbrottsgrupp 
som leds av MBÅ.
Polisledda FU lottas
på en särskild rotel
som ansvarar för att
ärendena handläggs.

MBÅ granskar alla 
inkommande 
anmälningar. Polisens 
utredare ges möjlighet 
att diskutera 
polisledda ärenden 
med MBÅ. MBÅ 
kvalitetssäkrar med 
återkoppling och 
utbildning.

Nej. PNU & PUM har lett till 

en kvalitets-förbättring 

av de polisledda 

utredningarna. 

Lagföringen är god 

men genom-

strömningstiderna och 

balanser negativa 

(Cåbra). 

EN TMG och 
mängdbrottsgrupp 
tillträder vid årsskiftet 
07/08. Samtliga i 
gruppen kommer att 
hantera polisledda FU, 
tre av fem kommer att 
hantera inkommande 
tvångsmedel i nära 
samarbete med polis.

Ett nära och gott
samarbete med
polisen är en viktig
faktor för att få
mängdbrottsarbete att
fungera väl.

Karlskrona

MBÅ ingår i ett
snabbteam bestående
av chefs-åklagare,
kanslist och en
berednings-jurist. De
hanterar E-mål samt
C-snabbmål.

Samarbetar dagligen
med polisen. Polisen
har inga balanser och
vi har heller inga
balanser att tala om,
därför flyter det på
bra.

Ja, det förekommer
från och till oftast
beroende på tid och
möjlighet.

Lagföringsprocenten 
har sjunkit, genom-
strömningsmåtten har
inte förändrats märk-
bart och några
balanser att tala om
har vi  aldrigt haft.

Föreligger alltid ett 
behov av 
utbildningsinsatser 
framförallt på 
polissidan men även 
för oss. Det operativa 
arbetet kan givetvis 
utformas på många 
olika sätt och vi jobbar 
på detta tillsammans 
med polisen.

Polisens och 

åklagarnas olika 

definitioner på 

mängdbrott har skapat 

en hel del förvirring. 

Kunde man komma 

fram till en gemensam 

definition skulle 

mycket vara vunnet.
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Eskilstuna

Polisledda FU lottas
på samtliga åklagare
på kammaren utom
chefsåklagaren. Från
november kommer två
unga åklagare att
handlägga dessa
ärenden tillsammans
med vice cå som
mentor.

Samverkansträffar 
mellan åklagare och 
utredningspolisens 
ledning. Dagjouråkl. är 
med på utr.enh. 
utsättning varje dag 
där återkoppling sker. 
Ungdomsåkl. möte 
med ungdomsgr. 
polis. CÅ deltar i 
polismyndighetens 
strategiska råd. 
Åklagarkammaren 
utbildning 3

En åklagare har
deltagit i "Våga vittna" -
projektet, dvs våga stå
för vad man sett och
vittna. Riktas mot
högstadiet. En
åklagare arbetar med
STOP som är en
brottsförebyggande 
verksamhet, bedriver
samtalsgrupper för
dömda våldsverkare
och slagna kvinnor.

Ingen påtaglig
förbättring i kvaliteten
på FU. Polisen har
långt kvar innan man
genomfört PNU &
PUM. Polisen har fn
de högsta balanserna
någonsin. Kammarens
resultat gällande
lagföring påverkas
negativt av de långa
hand-läggningstiderna 
hos polisen.

Polisen genomför just
nu en förändring,
syftet är att förbättra
utredningsorganisatio
nen. Utbildar polisiära-
och civilutredare.
Detta kommer att leda
till ett ökat inflöde av
utredningar till
kammaren.

Åklagarkammaren har
behov att sätta upp
egna mål som de
själva kan påverka
och genomföra. En
förbättrad hantering
hos polisen är ett
måste där kammaren
kan hjälpa till med
återkoppling och
deltagande i ut-
bildningar.

Växjö

MBS leder en 
tvångsmedelsgrupp. 
MBS och en 
assistentåklagare 
hanterar alla 
polisledda FU samt 
alla E-mål på 
kammaren.

En åkl. är med på 
polisens morgonmöte 
för genomgång av 
anhållna/gripna. 
Återkoppl. sker och 
filterfunktion utövas. 
MBS finns för rådgiv-
ning till polisiära FU.

I viss utsträckning har 
åklagare besökt 
Brottsförebyggande 
Rådet. MBS med i 
projekt "Trafiknyktert 
Kronoberg", ska 
förhindra återfall i 
trafiknykterhetsbrott.

Kan inte se något 
resultat av PNU & 
PUM. Genom-
strömningstider för 
polisledda FU har 
sjunkit. Åklagar-
balansen är 
oförändrad.

Tre åkl.istället för två 
ska tillsammans med 
MBS handlägga de 
polisledda FU samt E-
målen. Koppling till 
TMG upphör. Polisens 
första-handsåtgärder 
kan bli bättre.

Vill inrätta en särskild
org. som hanterar de
polisledda FU. Två
åkl. har varit för
sårbart och
stressande.

City Stockholm

Kammaren är upp-
delat på fyra team,
varav ett team har
hand om mängd-
brotten.

Återkommande träffar 
med polisen där 
återkoppling och 
utbildning sker. CÅ 
ingår i lednings-
gruppen och är med 
på rotelchefsmöten.

I mån av tid har MBS
varit med på lokala
Brå´s möten.

Har ingen säker 
uppfattning avseende 
resultatet, med 
genomströmnings-
tiderna har minskat 
hos oss då vi blivit 
mer effektiv i arbetet.

Behov kommer alltid
att finnas av ut-
bildning för polisen för
att effektivisera
arbetsmetoderna.

Åklagarna och polisen
bör ha samma
definition av
mängdbrottsmålen.
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Skövde

Enklare mängdbrott 
hanteras av dag-
jouråklagare, övriga 
mängdbrott lottas på 
samtliga åklagare där 
de yngre får större del 
av lottningen.

Samverkansgrupp 
mellan polis och åkl. 
för hela Skaraborg, 3 
kontaktåkl. finns på 3 
Näpo-områden. 
Återkoppling sker via 
utvärderingsblankett/k
valitetssäkr.rapport.

Åklagarna deltar ej i
något brottsföre-
byggande arbete men
diskussion förs med
polis för att få till stånd
detta.

Hög lagföringsandel, 
genomströmnings-
tider och balanser har 
på senare tid ökat pga 
personalläget. 
Kvalitetet på polisens 
FU är god.

Finns alltid behov av
utbildning för polisens
FU för att svara upp till
ny lagstiftning samt
nytillkommen 
personal.

Solna

Mängdbrottsgrupp 
med 10 åklagare bl a
2 åklagaraspiranter, 2
extra åklagare samt 2
beredningsjurister. 
Dessa ska göra
riktade insatser för att
minska balanserna på
mängdbrotten.

Större samordnings-
möten med polisen
där man diskuterar
problem som är
relaterade kring
mängdbrott.

Inget deltagande i
brottsförebyggande 
arbete.

Kan inte se någon
förbättring som är
kopplat till PNU &
PUM. Höga balanser
och lång genom-
strömningstider vilket
beror på personal-
situationen.

Har för avsikt att
gemesamt med
polisen diskutera fram
generella för-
undersöknings-direktiv 
för att höja kvaliteten
på FU.

Östersund

Mängdbrotten för-
delas för närvarande
på fem åklagare och
leds av en MBS.

MBS deltar i 
polismyndighetens 
operativa 
ledningsgrupp. MBS 
är även en sk 
filteråklagare och har 
bl a till uppgift att 
samverka med 
polismyndigheten 
avseende mängd-
brott.

Ja. Kammaren har haft ett 
pressat arbetsläge 
pga ökad ärende-
inströmning. Detta har 
medfört att 
handläggninstiderna 
har förlängts. Går inte 
att säga något 
bestämt om hur 
lagföringen har 
utvecklats under året.

Nu när MBS
återkommit finns hopp
om att mängd-
brottshanteringen 
kommer att effektivi-
seras. Vidare har det
beslutats om en
snabbare hantering av
vissa ärenden.

Nej.
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Karlstad

Mängdbrotten 
handläggs av yngre
åklagare (assistent-
åklagare och åklagar-
aspiranter) samt en
åklagare som arbetar
50 %.

MBS och polisiär FU-
ledare har utarbetat
FU-direktiv för
polisiära FU-ärenden.
Rutiner har framtagits
där FUP inte behövs.
Reglebundna träffar
mellan åklagare,
polisledning och
polisiär FU-ledare.

MBS deltar i 3 olika 
projekt: Nolltolerans 
ang. problemområden 
i centrala Karlstad, 
Problemhusmodellen 
ang. problem som 
uppkommer i/vid en 
privatägd fastighet 
inom Karlstad 
kommun samt 
Värmlandsmodellen 
avseende 
supporterkulturen 
inom idrotten.

Enligt vår uppfattning
är det för tidigt att dra
några slutsatser om
polisens nya arbets-
sätt har påverkat våra
resultat.

Inget direkt behov av 
utbildningsinsatser 
men positivt med 
erfarenhetseminarier 
där olika 
arbetsmetoder kan 
spridas till andra. 
Viktigt att det hos 
åklagarkammaren 
finns en organisation 
och flexibilitet för att 
möta arbetstoppar.

Vi har inga ytterligare
synpunkter.

 

 


