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1 Sammanfattning 

Polismyndigheten deltar i det s.k. systemsynsprojektet som drivs av 

Ekonomistyrningsverket med de deltagande myndigheterna som intres-

senter. Syfte är att utveckla, testa och följa upp ett systembaserat styrsy-

stem. Resultatet ska bidra till utvecklingen av en mer verksamhetsan-

passad styrning i staten. 

Försöket genomfördes med ett team ur ungdoms- och droggruppen i 

polisområde Södra Gävleborg. 

För att skapa förståelse för försöket genomfördes utbildningen Effektiv 

styrning för ledningsgrupper och berörda chefer. 

Våra samverkanspartners har visat stort intresse för interventionen. De 

har även involverats i kartläggningen. 

Vid kartläggningen under den inledande kartläggningsfasen fann vi att 

en mycket liten andel av ungdomarna, den s.k. topptriangeln, genererar 

en betydande del av ungdomsgruppens arbete. Många ungdomar har 

debuterat hos Polisen i andra roller än som misstänkt. De lagstiftade 

tidsfristerna motverkar ibland sitt syfte genom att inte ta hänsyn till in-

dividen eller brottets art. Organisering som förstärker funktionalisering, 

såväl inom polismyndigheten som hos andra aktörer, har lett till att stö-

det till ungdomarna fragmentiseras och den önskade effekten har utebli-

vit. 

Under den andra fasen försökte vi hitta nya, bättre sätt att anpassa vår 

verksamhet till efterfrågan. Vi ville hitta sätta att snabbt identifiera ung-

domar i topptriangeln och arbeta efter en ny metod med dem så att de 

inte återfaller brott. Det nya arbetssättet innebär en tätare samverkan 

med andra aktörer. En gemensam insatsplan tas fram för den unge under 

ett möte mellan unge, dennes familj och alla inblandande aktörer. Däri-

genom får alla inblandade en bättre helhetsbild och det blir tydligt vad 

alla inblandade har för uppgift och åtagande. Gemensamma möten spa-

rar också tid. Det nya arbetssättet är uppskattat av föräldrarna som kän-

ner ett bättre stöd från samhället samtidigt som antalet möten med olika 

aktörer minskar.  

Försökstiden var kort för att vi ska kunna se någon effekt på återfall i 

brott. Arbetet efter metoden fortsätter dock och avsikten är att hela ung-

domsgruppen i Södra polisområdet ska börja använda den. Utveckling-

en av samverkan fortsätter i olika forum. Socialtjänsten har visat stort 

intresse för att förändra sin organisation mot en minskande funktional-

isering. 

Inom polismyndigheten fortsätter vi att utveckla ledningen och styr-

ningen i systemsynsättets anda. Det avspeglar sig bland annat i vår 

verksamhetsplan, vår uppföljning samt vårt arbete med ständiga förbätt-

ringar. 
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2 Inledning – berättelsen om Nils
1
 

Nils är 16 år. När Nils var elva år blev han svensk mästare i sin sport. 

Sedan han fyllde 15 år och därmed blev straffmyndig, har han dömts för 

sammanlagt 18 brott.  

Hur kunde det bli så?  

Och hur kommer Nils liv att se ut då han fyller 20? 

Vi bestämde oss för att titta närmare på Nils historia: 

Nils tidiga ungdom var lugn och han hade ett fungerande familjeliv. 

Han var duktig och vann SM i sin idrott. När han var 12 blev han sjuk 

en längre tid och låg på sjukhus. Han ville inte fortsätta med sin sport 

och började i stället att köra motorcross men var inte med i någon klubb. 

I efterhand säger pappan att hans crosskompis ”inte verkade vara någon 

bra kille”. 

När Nils var 12 år rökte han hasch första gången, han tyckte om det. 

När han var 13 år skildes hans föräldrar. Nils bytte skola och kom till en 

större klass. Han bad själv om hjälp eftersom han hade svårt att koncen-

trera sig. Han ville jobba i mindre grupp men ingen lyssnade. Skolan 

tyckte att han fungerade i klassrummet men var oroliga för att han rökte.  

Efter skilsmässan hade Nils mindre uppmärksamhet och kontroll från 

sina föräldrar. Han trivdes inte i skolan och sökte spänning. Han började 

vara ute på nätterna. Mamman jobbade ofta nätter och Nils smet ut då 

syskonen somnat.  

Nils säger själv att började begå brott i sjuan, då var han 13 år. Från 

hösten i åttan, då han var 14 år, var han i skolan mindre och mindre. 

Skolan gjorde en anmälan till socialtjänsten men Nils föräldrar ville 

hantera Nils problem själva. Våren i åttan deltog inte Nils i undervis-

ningen alls. Han kom till skolan och åt lunch. Skolan tyckte att Nils 

hade dåliga kompisar. Då de ringde mamman slutade hon att svara. 

Pappan tyckte inte att skolan höll löften om att låta Nils läsa i mindre 

grupper och ge honom stöd för hemstudier. I mars i åttan kom Nils till 

skolan påverkad av hasch. Han var då fortfarande 14 år. Det blev en ny 

anmälan till socialtjänsten. I samma veva blev han kontrollerad av Poli-

sen, ett urinprov visade positivt för THC som är den verksamma sub-

stansen i bl.a. hasch.  

Familjen tyckte fortfarande inte att de hade något hjälpbehov. Mamman 

tyckte att det var skamligt och ville inte använda huvudentrén då de 

kallades till socialtjänsten. Pappan tyckte inte att socialtjänsten erbjöd 

någon konkret, praktisk hjälp. Nils tyckte att de använde ett svårt språk. 

I juni fick Nils en kontaktperson från ”Unga KRIS ”(kriminellas re-

                                                 
1
 Berättelsen är ett utdrag ur en presentation om försöksverksamheten som länspolis-

mästare Christina Forsberg och kommissarie Maria Palmaeus höll på ESV-dagen den 

8 oktober 2013. Nils är ett påhittat namn och vi har bearbetat berättelsen för att inte 

peka ut någon. 
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vansch i samhället) meningen var att de skulle träffas regelbundet och 

samtala om kriminalitet och droger. Nils skämdes för att synas med sin 

kontaktperson som han tyckte ”såg kriminell ut” och Nils tyckte att alla 

stirrade då de gick på stan. Nils tycker inte om att synas. I början av 

sommaren 2012 dömdes Nils, som då nyss fyllt 15 år, första gången – 

till ungdomstjänst i 20 timmar för två brott. 

Under hösten i nian blev Nils misstänkt för nya brott. I oktober kom 

nästa dom – ungdomstjänst i 30 timmar för tre brott. Nils var mycket 

brottsaktiv. Han misstänktes framförallt för stölder, biltillgrepp och nar-

kotikabrott. Han var och är fortfarande ingen våldsam person. Strax 

innan en brottsutredning var klar kom nya misstankar. Eftersom åtalen 

bör samordnas dröjde de.  Nils var bara i skolan fem dagar under hösten 

i nian, i slutet av terminen försvann han från skolan helt och hållet. Till 

slut ringde skolan till pappan och fick veta att Nils blivit familjehems-

placerad.  

Nils rymde från familjehemmet och blev i februari 2013 tvångsomhän-

dertagen. I maj och juni, nu 16 år gammal, dömdes han i Gävle tingsrätt 

till fortsatt ungdomsvård för 13 brott. Den tidigare utdömda ungdoms-

tjänsten har fortfarande inte genomförts. 

Under tiden i ungdomsvård kompletterar Nils sin grundskoleutbildning. 

När han blir stor vill Nils bli svetsare. 

Berättelsen om Nils väcker många frågor.  

Kunde vi samhällsaktörer ha agerat på ett annat sätt? Och hur bör vi 

handla för framtiden?  

Om vi inte lyckas bidra till en förändring för Nils finns det en påtaglig 

risk att han blir missbrukare och livsstilskriminell, med allt vad det för 

med sig.  

En konsekvens som är omöjlig att värdera i kronor och ören är det 

mänskliga lidandet. Givetvis för Nils, men också för hans familj och för 

alla de brottsoffer han kommer att möte under sitt liv som kriminell. 

En annan konsekvens är de stora kostnader som uppstår för exempelvis 

rättsväsendet (dvs. polis, åklagare, domstolar och kriminalvården), men 

även i skolans värld och i socialförsäkringssystemet.  

Vi har bestämt oss – vi vill att vårt arbete ska få verklig effekt för Nils.  

Vi vill bidra till att han själv väljer ett liv utan kriminalitet och droger, 

ett liv där han är en ansvarstagande individ i samhället. Med systemsyn-

sättet som utgångspunkt vill vi förändra våra egna arbetsmetoder. 

Men vi vill också samverka med andra på ett annat sätt. I dag arbetar vi 

i olika stuprör, helt fokuserade på vår egen produktivitet utifrån våra 

respektive uppdrag, och Nils ses som ett eller kanske flera ärenden som 

ska redovisas så snabbt som möjligt. Delarna har fått ett för stort fokus 

till förfång för helheten, dvs. det bästa för Nils.  
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Vi kan jämföra det med en orkester som ska ge en konsert. För oss som 

åhörare är det ointressant om varje instrument låter bra, om inte alla 

musiker spelar efter samma noter. Den positiva effekten som vi vill åt 

uteblir.  

 

3 Bakgrund 

3.1 Vad är systemsyn? 

Med systemsyn menas att det finns ett ömsesidigt beroende mellan de 

olika delar som samverkar för att uppnå verksamhetens syfte. Samspelet 

mellan delarna är ofta avgörande för verksamhetens resultat och helhet-

en är därför mer än summan av delarna. Dessutom är en viktig utgångs-

punkt i arbetet med systemsyn att ett system producerar ett resultat med 

viss naturlig variation. Att systemet har ett givet utfall innebär att för-

bättringsarbete bör inrikta sig på att förändra systemet och därmed med-

arbetarnas förutsättningar för att göra ett bra jobb. 

En organisation, betraktad som ett system, består av människor, struk-

turer (t.ex. organisation, ledningssystem och IT-system) och processer 

som omvandlar inflöde till utflöde.  

Systemet kännetecknas bl.a. av att det finns beroenden mellan systemets 

olika delar och komponenter (t.ex. mellan IT-system och människor 

eller mellan de olika stegen i en process). I systemet finns variationer i 

inflöde, människor, strukturer och processer. Givet sin design och sina 

resurser producerar systemet ett utfall med en uppmätbar variation. 

Ett system som är stabilt (i statistisk kontroll) producerar ett bestämt 

utfall inom gränserna för normal variation. Systemet har då förmåga 

(kapabilitet). Om systemet inte är stabilt produceras inget förutsägbart 

utfall. Systemet saknar då förmåga (kapabilitet). 

För att systemet ska fullgöra sitt syfte på ett effektivt sätt måste syste-

met styras. För detta måste systemets gränser fastställas, sambanden 

mellan olika delar och komponenter analyseras och förstås, variationens 

inverkan analyseras och förstås samt samverkan mellan delar och kom-

ponenter hanteras utifrån denna förståelse 

 

3.2 Systembaserad styrning 

Systembaserad styrning innebär att styrsystemet återspeglar (i nämnd 

ordning) hur väl 

 verksamhetens syfte (uppdraget) uppfylls 

 uppdragsgivarens krav på systemet (ex effektivitet och rättssä-

kerhet) uppfylls 

 ”kundens” (människor i samhället) syfte och legitima krav i mö-

tet med myndigheten uppfylls 
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Det är viktigt att styrningen och uppföljningen utformas rätt, eftersom 

styrsystemet förmodligen är den enskilda systemfaktorn i offentlig verk-

samhet som skapar mest oönskade effekter. En felaktig styrning kan till 

exempel medföra att medarbetarna tvingas anpassa sitt beteende för att 

nå måluppfyllelsen, istället för att vägledas av verksamhetens syfte och 

uppdrag eller sin profession.  

Viktiga mål och mått avser helheter, är integrerande och mäts så att va-

riationen i systemet och dess olika delar synliggörs. Styrningen utfor-

mas så att olika grupper (ex ledning, controllers, professionen) upplever 

styrsystemet som legitimt och relevant i förhållande till syftet. Uppfölj-

ning används för att kunna följa upp systemets utfall och därmed få un-

derlag för att kunna utveckla själva systemet och säkerställa att olika 

delar inte motverkar varandra. 

Grundläggande för ett styrsystem som bygger på en systemansats är att 

förstå och mäta variation. Variationen i systemet härrör från att de män-

niskor som finns i systemet är olika. De har olika behov, olika efterfrå-

gan och olika förmågor. Förekomsten av variation påverkar förutsätt-

ningarna för ansvarsutkrävande vilket innebär att ingen är ansvarig för 

förändringar i utfall som beror på normal variation.  

Det handlar alltså ytterst om ledningens förhållningsätt till sina styrin-

strument och sin verksamhet, inte enbart om hur styrsystemet formule-

rats. 

 

3.3 Innovationsrådets projekt för systembaserad styrning 

Innovationsrådet har i rapporten Lean och systemsyn i stat och kommun
2
 

pekat på vikten av att förstå och hantera variation i syfte att nå ökad 

effektivitet och kunna leverera tjänster av hög kvalitet till medborgarna. 

Som framhålls i rapporten är problemet med variation betydligt större i 

tjänsteverksamheter än i varuproduktion.  

Innovationsrådet drev från och med våren 2012 det s.k. systemsynspro-

jektet där rådet tillsammans med Ekonomistyrningsverket (ESV) drev 

ett utvecklingsarbete med Skatteverket region Mälardalen, Migrations-

verket, Försäkringskassan och Polismyndigheten i Gävleborgs län. Eko-

nomistyrningsverket har sedan Innovationsrådet upphörde den 31 maj 

2013 fortsatt att samordna och stödja arbetet.  

Projektets syfte är att utveckla, testa och i möjligaste mån följa upp ett 

systembaserat styrsystem för någon del av de i projektet ingående myn-

digheternas verksamheter som går att naturligt avgränsa som ett system.   

Resultatet av arbetet ska spridas i statsförvaltningen och bidra till den 

fortsatta utvecklingen av en mer verksamhetsanpassad styrning i staten. 

SyS-projektgruppen utgår ifrån att ett systembaserat styrsystem ska sä-

kerställa att verksamheten, inom ramen för sitt myndighetsuppdrag, 

bedrivs i enlighet med syftet med verksamheten utifrån medborgarnas 

                                                 
2
 (Brandt och Stigendal, 2012) 
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och företagarnas perspektiv. Projektet tar sin utgångspunkt i myndighet-

ernas interna styrning, men kommer även att beakta styrkedjan i sin 

helhet. 

 

4 Interventionen i polismyndigheten 

4.1 Varför väljer vi att kalla det en intervention? 

En intervention är till skillnad från ett projekt inte en tidsbegränsad in-

sats. Den genomförs för att skapa en bestående förändring, i sättet att 

genomföra uppdraget och följa upp det men kanske främst, i sättet att 

tänka på uppdraget och hur det system vi verkar i påverkar våra resultat. 

 

4.2 Tillvägagångsätt och metoder 

Interventionen genomfördes med ett team om fyra medarbetare ur po-

lismyndighetens ungdoms- och droggrupp i polisområde Södra Gävle-

borg tillsammans med konsulter från företaget 95/5
3
. Den ses som en 

utveckling av det arbete som gruppen bedrivit inom ramen för myndig-

hetens strategier Utveckling i vardagen och Engagerade och delaktiga 

medarbetare. Valet av försöksverksamhet understryker ungdomsverk-

samhetens betydelse för långsiktigt brottspreventivt arbete genom att 

förhindra nyrekrytering bland ungdomar. Verksamheten där är en viktig 

del av vår kärnverksamhet. Inom verksamheten finns ett antal definie-

rade processer av olika komplexitet.  

Försöksperioden pågick mellan 2013-03-11–2013-10-31 med ett uppe-

håll under sommarperioden. 

 

4.3 Syfte 

Syftet med interventionen var att pröva vilka metoder som, ur kundens 

perspektiv, effektivt förebygger att ungdomar hamnar i kriminalitet, 

upprepad utsatthet och återfall i brott. De systemfaktorer i organisation-

en som påverkar resultaten skulle identifieras. I brottsförebyggande och 

brottsutredande syfte skulle proaktiva metoder utvecklas som minskar 

risken för återfall i brott.  

 

4.4 Mål  

Målet var att Polismyndigheten efter interventionen, ur ett kundperspek-

tiv, skulle ha en tydlig bild av vilka faktiska effekter som ungdoms- och 

droggruppens utredningsverksamhet har. Metoder som bidrar till värde 

för kund (ungdomar) skulle utvecklas. För de systemfaktorer som nega-

tivt påverkar gruppens resultat, ur ett kundperspektiv, skulle åtgärdspla-

ner upprättas. Verksamheten är delvis styrd av lagkrav beträffande 

                                                 
3
 http://www.95fem.com/  

http://www.95fem.com/
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kompetens och handläggningstider. Effekterna av detta, i form av nytta 

för kunden, ska belysas i rapporteringen.  

 

4.5 Avgränsning 

Försöksverksamheten avgränsades till att omfatta utredning av brott 

begångna av ungdomar upp till 18 år. Organisatoriskt avgränsades för-

söksverksamheten till att omfatta de ärenden som utreds av ungdoms- 

och droggruppen i Polisområde södra Gävleborg. Ytterligare avgräns-

ning kunde komma att ske då materialets omfattning kunde bedömas.  

För att undvika otydlighet i styrningen kunde metodiken för ett system-

baserat styrsystem komma att i tilltagande grad användas för all verk-

samhet i gruppen.  

 

4.6 Försökets organisation 

Styrgrupp:  Länspolismästare Christina Forsberg 

  Operativ chef Stefan Hall 

  T.f. polisområdeschef Margit Strid 

  T.f. controllerchef Ann-Berit Huhtala 

  Kommissarie Maria Palmaeus, försöksledare  

 

Försöksteam:  Inspektör Björn Gröndahl, förundersökningsledare 

  Polisassistent Karin Wessén, ungdomsutredare 

  Polisassistent Elin Welander, ungdomsutredare 

  Polisassistent Petra Wahlberg, ungdomsutredare 

Resten av ungdomsgruppen har löpande hållits informerad om teamets 

arbete. 

Stöd till gruppen har vid behov lämnats av medarbetare vid de verk-

samheter som berörs.  

Facken har vid myndighetssamverkan informerats samt inbjudits till 

informationsmöten och att besöka teamet. 

 

4.7 Andra aktörer 

För att guida oss i interventionsarbetet har polismyndigheten upphandlat 

konsultstöd genom Preera/ Kvadrat. Leverantörer är konsultfirman 95/5 

genom konsulterna Neil Sandy och Siv Liedholm. 

I arbetet mot ungdomsbrottsligheten är polismyndigheten beroende av 

samverkan med andra aktörer. Vi har sedan länge god samverkan med 

flera av dessa. Inför och under arbetet med interventionen har följande 

aktörer informerats och involverats: 

 Socialtjänsten i Gävle kommun 

 Skolan genom Barn- och ungdomsförvaltningen i Gävle kom-

mun 
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 Länsstyrelsen 

 Brottsförebyggarna i Gävle 

 Åklagarmyndigheten genom åklagarkammaren i Gävle 

En mycket viktig del av kartläggningsarbetet har varit intervjuer med 

ungdomar och deras föräldrar. 

Under kartläggningsfasen har vi därutöver varit i kontakt med represen-

tanter för Engelska skolan i Gävle. 

 

4.8 Metod 

4.8.1 Inledande åtgärder före försöket 

I syfte att skapa förståelse för försöket genomfördes utbildningen Effek-

tiv styrning
4
 för myndighetens ledningsgrupp, den operativa lednings-

gruppen samt berörda chefer. För utbildningen anlitades Lars Stigendal 

med kolleger. 

Planeringsmöten för det praktiska upplägget av försöket genomfördes 

med konsulterna. Dessa besökte även myndigheten för s.k. Scoping där 

myndighetens förutsättningar undersöktes. 

Möten med externa intressenter från åklagarkammaren, socialtjänst, 

skola och länsstyrelsen genomfördes i syfte att informera om intervent-

ionen samt förbereda eventuella kanaler för informationsinhämtning. 

En riskanalys ur arbetsmiljöperspektiv genomfördes med ungdoms-

gruppen. 

Interventionsteam bestående av tre utredare och en förundersökningsle-

dare från ungdomsgruppen valdes ut av gruppchefen. 

 

5 Genomförandet 

Försöket genomfördes genom en s.k. intervention enligt principer som 

liknar Vanguard-metoden
5
.  

Arbetet indelades i tre faser: Check – Plan – Do. 

 Check: Under perioden 11 mars – 14 juni 2013: Kunskapsin-

hämtning; processkartläggning, mätningar, statistikinhämtning, 

kartläggning av ”efterfrågan”, intervjuer med medarbetare och 

chefer, inventering av de systemfaktorer som upplevs som hin-

der, kartläggning av vad som är värdearbete. 

 Plan eller Redesign: Under perioden 19 augusti – 31 oktober 

2013: Redesign; det nya arbetssättet utformades och tillämpades 

i aktuella ärenden. Konsekvenser av införandet studerades.  

                                                 
4
http://styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Effektiv_styrning_av_t

jansteverksamhet.html  

 
5
 http://www.vanguard-consult.se/metode-2/  

http://styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Effektiv_styrning_av_tjansteverksamhet.html
http://styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Effektiv_styrning_av_tjansteverksamhet.html
http://www.vanguard-consult.se/metode-2/
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 Do: De arbetssätt som testats och funnits användbara implemen-

teras successivt i hela ungdomsgruppen i Södra Gävleborg. Då 

interventionen är slutförd kommer gruppen att använda metodi-

ken från interventionen i sitt fortsatta arbete med ständiga för-

bättringar. 

 

5.1 Check – skaffa fördjupad kunskap om nuläget 

Syftet med den första fasen var att teamet och ledningen skulle förstå 

aktuella resultat och varför vi fick dessa resultat, ”vad vi presterar och 

varför”. ”Vad” omfattade mätningar av resultaten och en beskrivning av 

hur arbetet i praktiken går till vid den aktuella tiden. ”Varför” var den 

logik om ledning och styrning som lett till sättet att arbeta. Teamet fri-

kopplades från ordinarie verksamhet för att ta fram fakta med nya per-

spektiv i de system som finns samt genom intervjuer med olika intres-

senter. 

I det praktiska arbetet innebar det att vi såg på ungdomsbrottsligheten i 

två perspektiv. Det första perspektivet innebär att se på verksamheten 

på det traditionella sättet, vilket innebär att utreda brott som begåtts av 

ungdom. Utvecklingsarbete syftar till att vi ska bli snabbare på att ut-

reda – vi ska öka produktiviteten. Det andra perspektivet innebär att se 

ungdomarna och förstå deras problem. Samhällets aktörer samverkar 

med den unge och hans/ hennes för att på så sätt ”stänga av” efterfrågan.  

Ett bestående förändringsarbetet kräver att vi ifrågasätter vårt tänkande 

och på så sätt driver förändringar i verksamheten. Genom att ändra hur 

vi tänker förändras systemet och som en konsekvens förbättras resulta-

ten. Genom att arbeta för att hindra att ungdomar kommer in i en krimi-

nell livsstil kan vi hjälpa dem till ett bättre liv. Det innebär också att vi 

får färre brottsoffer, betydande besparingar för samhället och att rekry-

teringsbasen för livsstilskriminalitet och grov organiserad brottslighet 

minskar. 

Syftet med verksamheten ska styra vad vi mäter eftersom det vi mäter 

styr vad vi gör och hur vi gör det. Det är vanligt att de mål och priorite-

ringar vi formulerar blir det faktiska syftet med verksamheten. Risken 

finns då att metodutveckling riktas mot att nå målen/ prioriteringarna i 

stället för att nå det verkliga syftet. Frågor teamet ställde var därför: 

 Vad är vi här för att göra? => Syftet 

 Vilka mätetal har vi som vägleder oss? => Mätetal 

 Vet vi hur ”bra” ser ut? => Metod 

 

5.1.1 Första perspektivet – efterfrågan, kapabilitet och syfte 

Efterfrågan i det första perspektivet kan beskrivas som de anmälningar 

som kommer in till ungdomsenheten. Inflödet varierar mellan 0 till 6 

anmälningar per dag, medelvärdet är 2 anmälningar per dag. Antalet 

ärenden sjunker under sommaren.
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Tid är en viktig faktor i det första perspektivet. I arbetet med unga finns 

tidsfrister både då den unge delgivits misstanke (6 veckor) och då han/ 

hon är målsägande (3 månader). Trots detta finns i Polisens IT-system 

endast möjlighet att följa genomströmningstid från det att anmälan upp-

rättas till dess den redovisas eller avslutas. Vidare saknas möjlighet att 

exportera data ur systemen till exempelvis Excel för att göra bearbet-

ningar utifrån de frågor man söker svar på. 

De grafer som presenteras är därför framtagna helt manuellt och bygger 

på manuellt beräknad data. Datamängderna är i vissa fall ofullständiga 

men de förändringar som kan iakttas är ändå tydliga. 

När vi studerade förmågan att hantera ungdomsärenden (kapabilitet) 

delade vi upp flödet i tre olika delar: 

1. Ärenden där misstänkt är under 15 år 

2. Ärenden där misstänkt är över 15 år men ärendet läggs ned 

3. Ärenden där misstänkt är över 15 år och ärendet redovisas till 

åklagare 

Våra genomströmningstider såg ut såhär: 
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Ärenden där misstänkt är under 15 år avslutades i regel direkt genom en 

skrivelse till socialtjänsten. När det dragit ut på tiden fanns speciella 

orsaker, t.ex. att den misstänkte ej varit känd. Variationen och genom-

snittlig genomströmningstid för de ärenden som avskrevs har ökade 

under 2012. 
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Även för de ärenden som redovisades till åklagare ökade variationen 

och den genomsnittliga genomströmningstiden. 

En stor förändring gjordes i systemet den 1 juli 2012 då Polisen övertog 

förundersökningsledningen för brott där straffet är under 1 års fängelse. 

Tidigare var gränsen 6 månaders fängelse. Förändringen fick effekt efter 

genomförda sommarledigheter i augusti 2012. Konsekvensen blev att 

Polisen nu fick ansvaret för förundersökningsledningen i en betydligt 

större andel av utredningarna. Åklagarna beskrev det som att de efter 

förändringen hade ca 10 samtidigt pågående förundersökningar i ung-

domsärenden medan de tidigare hade cirka 50 ärenden som de ansva-

rade för. Antagandet bakom förändringen var att Polisen har bättre kun-

skap om ärendena och därför kan avsluta fler ärenden som med hög 

sannolikhet inte kommer att leda till lagföring. 

Den traditionella synen på arbete dominerade inom Polisen. Det innebar 

att vi såg all efterfrågan som arbete som skulle utföras, dvs. vi fokuse-

rade på att snabba upp utredningsarbetet i stället för att förändra inflödet 

av ärenden. Det faktiska syftet med verksamheten blev att klara den 

lagstadgade tidsfristen om 6 veckor för ärenden där den misstänkte är 

ungdom. 
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5.1.2 Andra perspektivet – efterfrågan, kapabilitet och syfte 

Genom att studera efterfrågan utifrån det andra perspektivet, dvs. utifrån 

ungdomarnas perspektiv fick vi fram följande fakta: 

 

I polisområde Södra Gävleborg fanns 39 av de 77 pojkarna och 16 av de 

32 flickorna. De personer som vi definierade fanns i toppen av triangeln 

var alla pojkar upp till och med 18 år som hade 3 eller fler misstankar 

respektive de flickor upp till och med 18 år som hade 2 eller fler miss-

tankar. 

Topptriangeln såg ut på följande sätt för flickor respektive pojkar under 

de senaste 5 åren. 

  

Flickor i Gävleborgs län 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Totalt antal flickor i 
åldersgruppen 0-18 år 

28347 28026 27659 27108 26958 

Totalt antal flickor med 
misstanke 

295 323 260 175 174 

Andel flickor som har 
misstanke 

1,04 % 1,15 % 0,94 % 0,65 % 0,65 % 

Totalt antal ärenden 412 427 337 253 223 

Antal flickor i topptri-
angeln  

57 64 50 37 32 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Andel flickor i topptri-
angeln 

0,20 % 0,23 % 0,18 % 0,14 % 0,12 % 

Antal ärenden kopplat 
till dessa flickor 

159 165 126 115 81 

Andel ärenden utförda 
av topptriangeln 

38,6 % 38,6 % 37,4 % 45,5 % 36,3 % 

 

Bland flickorna har vi identifierat tre ganska tydliga typer: 

TYP 1 Aggressionsproblem (misstänkt för misshandel, våldsbrott, 

hot mot tjänsteman). En tuff tjej, ofta rätt smart. Hon um-

gås i huvudsak med jämnåriga. Droger finns men är inte 

det huvudsakliga problemet. 

TYP 2 Ofta brottsoffer, har hamnat i fel miljö. Riskerar att utnytt-

jas av kriminella. Är ofta naiv, barnslig och dras till äldre 

killar. Hon blir bjuden på alkohol och narkotika. Inte våld-

sam. 

TYP 3 Stjäl för att finansiera sitt missbruk, alternativt kleptoman. 

Inte våldsam. 

Tolv av de sexton flickorna i vår undersökning började i våra register 

som målsägande eller vittne i någon form av sexualbrott. De har då haft 

kontakt med Familjevåldsenheten. 

Pojkar i Gävleborgs län 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Totalt antal pojkar i 
åldersgruppen 0-18 år 

29 957 29 613 29 125 28 686 28 584 

Totalt antal pojkar med 
misstanke 

760 837 653 532 530 

Andel pojkar som har 
misstanke 

2,54 % 2,83 % 2,24 % 1,85 % 1,85 % 

Totalt antal ärenden 1 259 1 446 1 133 864 949 

Antal pojkar i topptri-
angeln  

97 103 89 68 77 

Andel pojkar i topptri-
angeln  

0,32 % 0,35 % 0,31 % 0,24 % 0,27 % 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal ärenden kopplat 
till dessa pojkar 

450 549 460 307 411 

Andel ärenden av poj-
kar i topptriangeln 

35,7 % 38,0 % 40,6 % 35,5 % 43,3 % 

 

Bland pojkarna var det svårare att hitta tydliga typer. De har ofta blan-

dade brottsmisstankar och förekommer också i flera olika roller. Vi kan 

dock konstatera att ungefär hälften av dem har drogproblem och ungefär 

hälften av dem har misstankar om tillgrepp av fordon. 

 

 

Vi noterade att antalet personer i toppen av triangel samvarierar med 

antalet ärenden till ungdomsgruppen. Är de många får gruppen mer att 

göra. 

Teamet har närmare studerat 6 ungdomar. För varje individ har vi skap-

at en tidslinje med alla polisiära händelser som finns i våra register. Lin-

jerna har kompletterats med domar samt vilka misstankar dessa omfattar 

och kan ses som en illustration av systemets kapabilitet. 
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5.1.3 Systemets kapabilitet 

 

För att kunna komplettera tidslinjerna med information från socialtjänst 

och skola har ett sekretessbrytande samtycke krävts. Samtycket måste 

lämnas av såväl vårdnadshavare som ungdomen själv. Eftersom frivil-

lighet gäller har det varit svårt att få ungdomarna att ge sitt samtycke. 

Teamet lyckades endast få samtycke från 3 av de studerade ungdomar-

na. 

Intervjuer har dessutom genomförts med rektorer, handläggare på soci-

altjänsten och föräldrar. Under Check ställde endast en av ungdomarna 

upp på intervju. Arbetet med intervjuerna kompletterades därför under 

efterföljande fas. 

Tidslinjerna kompletterades med den information vi fick. Teamet sum-

merade även antalet misstankar, vittnen, brottsoffer m.m. som var regi-

strerade i de 6 ungdomarnas ärenden. 

Bland annat detta fann vi i Polisens register för våra 6 ungdomar: 

 109 kriminalärenden där våra ungdomar hade varierande roller 

 284 misstankar för ungdomarna och deras medmisstänkta 

 93 brottsoffer 

 123 vittnen 

 187 registreringar om att poliser i yttre tjänst arbetat i ärenden 

 153 registreringar om att utredare lagts på ärenden 

 395 förhör 

 12 drogtester 

 14 andra kriminaltekniska undersökningar, t.ex. DNA 

 112 insatser från advokater, vid förhör och delgivningar 
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 341 082 kronor i skadestånd som yrkats under förundersökning, 

värdet är sannolikt högre eftersom yrkande även kan framföras 

genom målsägandebiträde samt direkt till åklagaren 

Insatserna från socialtjänsten och skolan har inte gått att kvantifiera på 

samma sätt men vi kan konstatera att många insatser gjort även av dessa 

aktörer. 

De värden vi fick fram visar på betydelsen av att fokusera på att försöka 

minska efterfrågan i systemet. Det hjälper inte att vi bara blir snabbare i 

vårt utredningsarbete. Det som mättes var antal brott, antal ärenden re-

dovisade till åklagare, lagföring, genomsnittlig genomströmningstid 

samt om vi klarade tidsfristen (6 veckor). Vi mätte ärenden men såg inte 

effekten hos människan bakom dem. De fakta vi tog fram väckte frågor: 

 Skulle vi kunna vidta bättre åtgärder i det här barnets liv? 

 Försöker vi förstå problemet i varje myndighet för sig eller ge-

nom samlad kunskap om individen? 

 Har vi rätt metod som ett system att förstå problemet? 

 Har vi systematiska mätetal för att förstå, förbättra och förutse? 

Det pågick ett stort antal initiativ runt ungdomarna från olika aktörer 

men vi kunde inte med fakta se att de hade någon effekt. Vi behövde 

utveckla andra mätetal som visar effekten av vårt arbete och hjälper oss 

att se om vi påverkar efterfrågan och uppfyller syftet med systemet. Det 

övergripande syftet och vissa mätetal kan delas med andra aktörer i sy-

stemet. Det finns ett stort intresse för teamets arbete och goda möjlig-

heter att utveckla samarbetet under interventionens nästa fas, Plan – 

Redesign.  

 

5.1.4 Flödet 

Arbetsflödet för utredning av brott såg i stort ut såhär: 

1. Brottet sker 

2. Någon kontaktar Larmcentralen (via 112) eller Polisens kontakt-

center, PKC (via 114 14) för att informera om brottet. Är det 

akut? 

 Ja, koppla till länskommunikationscentralen, LKC, som 

skickar ut en patrull 

 Patrullen med stöd av en jourförundersökningsledare (via 

telefon om patrullen tar kontakt) genomför förstahands-

åtgärder (förhör, beslag m.m.) Ev. åklagare kopplas in di-

rekt (frihetsberövande) 

 Nej, ta upp anmälan och skicka till rätt polismyndighet 

3. Bered och samordna ärendet (jourförundersökningsledare, 

brottssamordningsroteln) 

 Kvalitetssäkra ärenden 

 Utred om samordning behövs 

 Fortsätta med förundersökning? 
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 Nej, avskriv ärendet 

 Ja, skicka ärendet till rätt utredande enhet 

4. Genomför förundersökning (förundersökningsledare, utredare, 

ev. kriminaltekniker eller andra experter) 

 Skriv direktiv och fördela till utredare 

 Är misstänkt under 15 år? 

 Ja, skriv PM och skicka till socialtjänsten 

 Nej, utför aktiviteterna i direktivet (förhör, tekniska 

undersökningar m.m.) 

 Vid nya uppgifter ev. nya direktiv, ev. avskrivning av 

ärende 

 Inhämta yttrande från socialtjänsten 

 Sätt samman ett förundersökningsprotokoll och redovisa 

till åklagare 

5. Granska förundersökningsprotokoll (åklagare) 

 Är ärendet komplett? Allt genomfört? 

 Nej, skicka tillbaka till Polisen för komplettering 

 Finns bevisning för åtal? Om personen begått fler brott – 

ska det här brottet åtalas? 

 Nej, avskriv ärendet 

 Ja, gå vidare 

6. Besluta om påföljd alternativt väcka åtal (åklagare) 

 Åtalsunderlåtelse? Kalla till samtal och informera 

 Strafföreläggande? Skriv brev och informera 

 Åtal? Skriv stämningsansökan 

7. Genomför domstolsförhandling (domare, åklagare, misstänkt 

m.fl.) 

 Informera om domen 

8. Verkställ domen (socialtjänsten ansvara för ungdomstjänst) 

 

Några iakttagelser i flödet: 

I. Vi har inte fokus på vad som hänt den misstänkte tidigare. 

Har personen varit vittne eller målsägande i andra ärenden? 

Varit i kontakt med Familjevåldsroteln? 

II. Ungdomsgruppen underrättar socialtjänsten om brott (mot-

tagningsenheten). Vi vet inte vad som händer hos social-

tjänsten i ärendena, ingen återkoppling. 

III. Jourförundersökningsledaren kontaktas inte regelmässigt av 

patrullen för att ge råd om förstahandsåtgärder. 

IV. Jourförundersökningsledaren accepterar ofullständiga rap-

porter från patrullerna eftersom dessa alltid upplevs vara un-

der stor tidspress. 

V. Brottssamordningsroteln rättar mycket i rapporterna. Vanliga 

rättelser är: brottsrubricering, antal brott, koppling av in-

blandade till rätt brott. 



 
Dokument Sida 

RAPPORT 22 (49) 

Upprättad av Datum Diarienr Version 

Maria Palmaeus 2014-01-31 A-019-7199/12 1.01 

 

 

 

VI. Brottssamordningsroteln upplever ojämn kvalitet både från 

jourförundersökningsledarna och från Polisens kontaktcen-

ter, PKC. 

VII. Brottssamordningsroteln har som princip att ingenting ska 

lämna roteln som inte går att utreda. 

VIII. Vissa förundersökningsledare skriver många direktiv, andra 

gör det inte. Utredarna vet i 80-90 % av fallen vad de ska 

göra utan direktiv. 

IX. Det finns en standard för förhörsordningen. Målsägande och 

vittnen först, misstänkt sist. Orsaken är att vi inte vill peka ut 

en misstänkt och sätta igång 6-veckorsfristen. 

X. Utredningsarbetet kompliceras av hur många som ska kallas 

till förhören (försvarare, målsägandebiträde, vårdnadshavare 

m.fl.) Mycket tid går åt till att boka och boka om tider. 

XI. Socialtjänsten är inte med på förhören. De håller egna sam-

tal. 

XII. Åklagaren vill väcka åtal för alla utestående misstankar i ett 

sammanhang. Konsekvensen är att den misstänkte kan förd-

röja åtal genom att bli misstänkt för ytterligare brott inom 6 

veckor. Åtalsprocessen kompliceras ytterligare om den miss-

tänkte begår brott med olika personer. 

XIII. Flödet karaktäriseras av många överlämningar, från patrull 

till åklagare är det inte ovanligt med 5 överlämningar. Därtill 

kommer loopar mellan olika roller för kompletteringar, nya 

direktiv m.m. 

XIV. Ungdomsgruppen får ingen återkoppling om hur det går med 

påföljden, blir den verkställd? Vad händer om en ungdom 

inte genomför sin ungdomstjänst? 

XV. Tidsfristerna påverkar prioriteringarna till följande priorite-

ringsordning: 

1. De som gått över tiden 

2. Misstänkt delgiven, 6-veckorstfristen ”tickar” 

3. Målsäganden under 18 år men ingen misstänkt är utpe-

kad, tidsfristen är 3 månader 

4. Ingen misstänkt, ingen tidsgräns 

 

5.1.5 Tidsfrister 

Av lag med bestämmelser om unga lagöverträdare
6
 4 § framgår: 

En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller 

brott på vilket fängelse kan följa skall bedrivas med särskild skyndsam-

het. Förundersökningen skall avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så 

snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning 

av brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken. 

Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till 

                                                 
6
  (SFS 1964:167, 2012) 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1942q740_23_kap_18_px_lopnr10
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1. att den misstänkte skall delta i medling enligt lagen (2002:445) 

om medling med anledning av brott, eller 

2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 

Lag (2006:894).  

Syftet med lagen är gott, unga lagöverträdare ska snabbt lagföras så att 

de ser ett samband mellan sina gärningar och den påföljd som beslutas. 

Det är också viktigt att den unge och dennes familj snabbt kan få stöd. 

Konsekvensen av tidsfristen är att vi riskerar en prioriteringsordning 

som är blind för allvarligheten i brottet. Eftersom man är orolig för att 

inte klara tidsfristen väntar man med att delge misstanke. Åklagarnas 

ambition att åtala alla utestående misstankar i ett sammanhang medför 

en risk att tidsfristen överskrids med hänvisning till p. 2, framförallt i 

fall av upprepad brottslighet. Det innebär att syftet med lagstiftningen 

inte fungerar i de fall det mest hade behövts. 

Vi har inte kunnat finna något lagstiftat krav på hur lång tid som får gå 

innan utdömd påföljd verkställts. Det krav på skyndsamhet som gäller 

för polis, socialtjänst, åklagare och domstol gäller alltså inte hela rätts-

kedjan. 

 

5.1.6 Organisering 

Funktionalisering gör att vi fokuserar på typ av brott (familjevåld, ung-

dom, narkotika) inte på människorna. Vi fokuserar på arbetet inom våra 

enheter och är upptagna med frågor kring hur mycket arbete som kom-

mer in, hur lång tid det tar och hur många resurser som behövs. Vi rättar 

och kompletterar rapporter långt in i flödet i stället för att fokusera på 

att det ska bli rätt från början. 

I samarbetet med andra myndigheter har vi upparbetade relationer men 

alla experter samlas inte kring ungdomen. Exempelvis har en handläg-

gare från socialtjänsten möten med den unge och dennes föräldrar och 

använder information som kommer från skolan och från polismyndig-

heten. Det är lätt hänt att informationen då tolkas och inte återges i sin 

ursprungliga form. 

 

5.1.7 Sekretess 

Sekretessen är ett hinder för att vi ska kunna dela information med 

andra myndigheter. 

 

5.1.8 IT-system 

Inom Polisen har vi många IT-system som inte ”pratar” med varandra. 

Det har medfört att det har varit svårt att få fram data till interventionen. 

 

  

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2002q445x_lopnr11
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/06/060894.PDF
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5.1.9 Förslag till syftesformulering 

En gemensam syftesformulering för polismyndigheten, socialtjänsten, 

skolan och eventuellt flera aktörer föreslås: 

Ge mig det stöd jag behöver för att utvecklas till en ansvars-

tagande individ i samhället. 

Utifrån våra intervjuer har vi förstått vad som är viktigt (för ungdomen 

och familjen). Det kan formuleras: 

 Ge mig snabbt stöd. 

 Ta mina signaler på allvar. 

 Låt mig träffa samma vuxna på mina möten. 

 Samarbeta för att hjälpa mig på bästa sätt. 

 Utgå från min person och från vad jag behöver. 

För polismyndighetens del skulle ett underliggande syfte kunna formul-

eras: 

Ge mig det stöd jag behöver för att välja ett liv utan 

 kriminalitet. 

 

5.1.10 Syfte – mätetal – metod 

Systemsynsättet betonar sambandet mellan syftet med systemet/ verk-

samheten, de mätetal som används för att avgöra om syftet uppnås samt 

den metod som krävs för att lyckas. 

 

5.2 Resultat efter Check-fasen 

Då Check-fasen avslutades hade större delen av kartläggningsarbetet 

genomförts. Det var i vissa fall svårt att få till stånd frivilliga samtal 

med ungdomarna och deras familjer. I dessa fall fortsatte strävan att få 

samtal till stånd även under Redesign. 

Vi har lärt oss att ett relativt litet antal ungdomar står för en stor del av 

brottsligheten. Vi kallar gruppen för topptriangeln. Om vi kan få ung-

domar i topptriangeln att ändra livsstil kommer det att få stor påverkan 

på efterfrågan till polismyndigheten (inflödet av brottsutredningar) men 

sannolikt också på ungdomarnas och familjernas efterfrågan på hjälp 

från andra samhällsaktörer (socialtjänsten, skolan m.fl.) Vi konstaterade 

att polismyndigheten inte kan lösa problemet med brottslighet bland 

ungdomar på egen hand. Vi behöver samverka på en praktisk nivå med 

socialtjänst, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och eventuellt 

andra. 

Under arbetet i Check har samverkan skett med, framförallt, socialtjäns-

ten, skolan och åklagarkammaren i Gävle. De har bidragit till att öka 

kunskapen om helheten i processen runt de undersökta ungdomarna. 

Intresse har även väckts för att förändra och utveckla handläggningen 
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inom socialtjänsten och skolan. Även åklagarna var fortsatt intresserade 

av att följa vårt arbete. 

Ett gemensamt samverkansmöte genomfördes under Check. Inbjudna 

var socialtjänsten, skolan, Brottsförebyggarna i Gävle, Länsstyrelsen 

och Åklagarkammaren i Gävle. Under mötet presenterades den gjorda 

kartläggningen. Samtliga inbjudna visade stort intresse för arbetet i in-

terventionen.  

Presentationer av vårt arbete har dessutom gjorts för polismyndighetens 

chefer, polisstyrelsen samt SyS-projektet. Vi har upplevt ett stort in-

tresse bland åhörarna vid alla dessa tillfällen. 

 

5.3 Redesign – Förbättra och sträva efter att utforma det 

perfekta systemet 

Syftet med den andra fasen var att försöka hitta nya bättre sätt att till-

handahålla tjänster anpassade till den efterfrågan vi har, att sträva efter 

att identifiera ”perfekt”. Syftet var också att lära oss att arbeta med 

ständiga förbättringar. 

Fortsatt helt frikopplade från den normala verksamheten började teamet 

experimentera med att ta fram ett nytt system som i möjligaste mån en-

bart fokuserar på att skapa värde för kund (människor i samhället). 

Teamet arbetade med verkliga ärenden, ett i taget. De värderade och 

förbättrade arbetssätt, rollfördelning m.m. för att försöka hitta bästa 

möjliga utformning av arbetet för att möta efterfrågan. 

Denna fas inleddes med en redovisning av föregående fas för ledningen 

varefter preliminära principer för det fortsatta arbetet togs fram. Då ar-

betet i fasen återupptogs efter sommaruppehållet utgick vi från det före-

slagna syftet och principerna. 

Målet under den här fasen var att praktiskt arbeta med ett antal ungdo-

mar och experimentera med nya metoder och arbetssätt, både i samver-

kan och i det interna arbetssättet. Att lära och utveckla metoder som 

fungerar för att hjälpa ungdomarna att bryta sin kriminella livsstil. I 

arbetet vill vi också få praktiska exempel på systemvillkoren i systemet 

så att de kan beskrivas mer konkret och därmed ge förutsättningar för 

ledningen att påverka systemvillkoren i en positiv riktning. 

Teamet har under hela försöksperioden systematiskt informerat olika 

samverkanspartners om sitt arbete. Olika grupper inom socialtjänsten, 

rektorer på alla kommunala skolor, åklagarna och barn- och ungdoms-

psykiatrin har lyssnat till teamet när de har berättat om sitt arbete och 

vad de tillsammans med dessa aktörer vill åstadkomma för förändringar 

i arbetet med ungdomar i Gävle. Budskapet har tagits emot positivt. 

Dessutom har polisområdesledningen ordnat större samverkansmöten 

med samtliga aktörer där arbetet har presenterats och diskuterats. 

Fyra ungdomar från topptriangeln har varit en del av interventionen. Det 

har varit viktigt att fokusera på enskilda ungdomar under Redesign. 
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Detta har varit den avgörande skillnaden mellan traditionell processut-

vecklingsarbete och utvecklingsarbete utifrån ett systemsynsätt med 

individen i fokus. Logiken har tillåtit oss att utmana våra gamla tanke-

modeller och hålla oss ärliga mot principerna för arbetet i Redesign. 

 

5.3.1 Principer för arbetet i Redesign 

Inför arbetet med fasen Redesign utvecklade teamet och ledningen ett 

antal principer för ett nytt arbetssätt baserat på den förståelse som in-

hämtats under den första fasen: 

 
 

Principerna har fungerat som ledstjärna i arbetet under Redesign. 

 

5.3.2 Syfte – mätetal – metod  

Systemsynsättet betona sambandet mellan syftet med systemet/ verk-

samheten, de mätetal som används för att avgöra om syftet uppnås samt 

den metod som krävs för att lyckas. 

Med ett traditionellt synsätt på ledning och styrning sätts de operativa 

målen och mätetalen utifrån tankesättet att optimera den egna verksam-

heten utan koppling till den målgrupp som verksamheten är till för. Ett 

tydligt exempel på et sådant mätetal är antal utredningar som en verk-

samhet ska producera. Mätetalet säger ingenting om den service som 

verksamheten ger målgruppen. 

Med ett systemsynsätt härleds mätetalen från syftet med verksamheten, 

formulerat utifrån målgruppens perspektiv. Mätning härledda från syftet 

hjälper oss att förstå vår efterfrågan samt vår förmåga att tillgodose vad 

som är viktigt för målgruppen. Under fasen Check förstod vi att följande 

faktorer är viktiga för ungdomarna: 

 Ge mig snabbt stöd 

 Ta mina signaler på allvar 

 Låt mig träffa samma vuxna på mina möten 
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 Samarbeta för att hjälpa mig på bästa sätt 

 Utgå från min person och vad jag behöver 

 

Vi har kunnat konstatera att de program Polisen idag använder för upp-

följning och ärendehantering inte ger möjlighet att ur systemen hämta 

de mätetal vi anser viktiga. Vi kommer därför att manuellt sammanställa 

mätetalen.  

Teamet har utarbetat en metod utifrån de vägledande principerna för att 

på en praktisk nivå beskriva hur de vill arbeta för att på ett bättre sätt 

hjälpa ungdomarna att bli ansvarstagande individer i samhället och välja 

ett liv utan kriminalitet. Metoden har utvecklats successivt under Rede-

sign-fasen.  

Teamets erfarenheter visar att de första stegen i metoden är mer tidskrä-

vande men med ett grundligt arbete här blir de efterföljande stegen mer 

självklara och enklare. En mer detaljerad beskrivning av metoden finns i 

bilaga 1.  
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Om vi lyckas arbeta efter metoden ser vi följande fördelar: 

För ungdomen och dennes familj: 

 Avsevärt kortare tid mellan signal till en samordnad insats från 

samhället 

 Individuellt utformat stöd 

 Minskad risk för fortsatt brottslighet 

 

För Polisen: 

 Färre brott att utreda 

 Högre kvalitet i utredningarna 

 Mer tid till förebyggande arbete 

 Ökat förtroende för Polisen 
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5.3.3 Systemekonomi 

Det finns många rapporter som visar samhället kostnader vid en krimi-

nell livsstil, exempelvis rapporter från SEE AB
7
. 

Under arbetet i Redesign beräknade vi kostnaderna i hela systemet för 

fyra av de ungdomar som vi studerade under Check. Vi fick fram föl-

jande bild: 

 

 
De redovisade kostnaderna är lågt räknade, i vissa delar har vi använt 

oss av schablonberäkningar.  

 

6 Erfarenheter 

Erfarenheterna från arbetet med ungdomar under Redesign är till stora 

delar formulerade utifrån interventionsteamets perspektiv. 

Det kan tyckas att vi har mycket synpunkter på socialtjänsten. Till deras 

försvar ska sägas att de inte har haft samma möjlighet som teamet att 

studera sitt arbete och skaffa kunskap under en Check-fas. De har san-

nolikt upplevt att de har arbetat i två olika system under Redesign, dels 

sitt ordinarie system där arbetet är organiserat på ett sätt, dels i inter-

ventionens system där polismyndigheten drivit arbetet utifrån andra 

principer och metod. Socialtjänsten har varit positiva till principerna och 

                                                 
7
 (Nilsson och Wadeskog, 2008 resp. 2013) 
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metoden i Redesign men har inte riktigt kunnat förhålla sig till dem i det 

praktiska arbetet. 

 

6.1 Att arbeta med systemsyn i polisverksamhet 

6.1.1 I teamet 

Det fanns en inledande skepticism och oro i såväl ungdomsgrupp som 

team. Man tyckte att man hade en bra verksamhet med bra relationer till 

samverkanspartners och goda resultat. Tidsfristerna hölls med undantag 

av de tillfällen då det var nödvändigt med hänsyn till utredningens be-

skaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 

Under kartläggningens slutskede hade teamets syn på arbetet förändrats. 

Nu ville man inte längre nöja sig med att redovisa snabbt och bygga 

nätverk med samverkanspartners, man ville ha en faktisk effekt på den 

unges livssituation. Utvecklingsresan dit var inte alltid enkel. Som poli-

ser har de skolats att vara handlingskraftiga problemlösare, att snabbt 

finna möjliga lösningar och testa dem. De var vana att dra snabba slut-

satser, ibland innan alla fakta samlats in. Under Check-fasen var de 

tvungna att lägga lösningsfokus åt sidan och bara samla information för 

att få en god helhetsbild. Först under nästa fas, Redesign, kunde de 

börja utveckla den nya arbetsmetoden med helhetsbilden som grund.  

Genom arbetet i interventionen har de kommit närmare socialtjänsten 

och ökat sin kunskap om hela rättskedjan. De arbetar nu med ett längre 

perspektiv, inte bara för lösa enskilda ärenden – de har förändrat sitt 

arbetssätt. De har också breddat sin kompetens även på andra områden 

än väntat t.ex. genom att hålla föredrag. 

 

6.2 Att göra en intervention 

6.2.1 Förberedelserna 

Under året som föregick interventionen genomfördes utbildningen ”Ef-

fektiv styrning” om systembaserad styrning för chefer den strategiska 

ledningsgruppen och den operativa ledningsgruppen. Vid utbildningen 

deltog även chefen och förundersökningsledaren för ungdomsgruppen i 

Södra polisområdet. Chefernas kunskap om systemsynsättet har varit 

mycket värdefull för att försöket skulle få behövligt aktionsutrymme. 

Mycket tid gick åt till att genomföra upphandlingen av konsulttjänsterna 

vilket ledde till tidsnöd inför Scoping och uppstarten av Check. 

Inför Check-fasen ska en Scoping göras. Deltagare ska vara konsulterna 

och ledningen. I detta fall syftar vi på den ledningsstruktur som finns för 

ungdomsgruppen ända upp till myndighetsledningen. Scoping syftar 

dels till att konsulterna ska få en klar bild av uppdraget och den organi-

sation det ska genomföras i, dels till att ge ledningen och konsulterna en 

gemensam bild av vad interventionen innebär. 
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Scoping kan med fördel genomföras ett par månader före Check. Det 

ger utrymme för såväl konsulter som ledningen att reflektera och disku-

tera hur uppdraget ska se ut. Den utdragna upphandlingsprocessen 

gjorde att vi inte fick det utrymmet. 

Vi kan i efterhand konstatera att konsulterna och ledningen inte hade en 

gemensam bild av vad interventionen fullt ut skulle innebära. Med en 

tidigare och mer omfattande Scoping hade konsulterna kunna skaffa sig 

större förståelse för vår organisation och kultur och ledningen hade 

kommit till större insikt om omfattningen av det system som intervent-

ionen skulle komma att påverka. Vi hade även fått bättre möjligheter att 

förbereda våra samverkanspartners vilket förmodligen hade minskat 

teamets frustration senare i försöket. 

 

6.2.2 Genomförandet 

Mycket av teamets tid i försöket har gått åt till att hålla föredrag om 

arbetet. Fördelen med detta är att informationen sprids av dem som ar-

betar med försöket. De är de bästa ambassadörerna och deras kunskap 

har fördjupats genom att de upprepade gånger har fått berätta och för-

klara hur arbetet går till och den bakomliggande filosofin. Baksidan är 

att det har tärt på den begränsade tid som vi kunnat avsätta till försöket 

vilket har lett till att vi inte hunnit med allt vi önskat. Föredragningarna 

har varit nödvändiga för att skapa en gemensam plattform som arbetet 

kan bedrivas ifrån.  

Chefen för ungdomsgruppen deltog inte i försöket. Han behövdes i lin-

jeverksamheten dels i sin egenskap av förundersökningsledare men även 

som stöd till den inlånade personal som ersatte teamet under försöksti-

den. Under hösten har han deltagit i teamets veckomöten för att på så 

vis uppdatera sig och vara förberedd då teamet återgår till arbetet i ung-

domsgruppen för att börja tillämpa sina kunskaper och den nya meto-

den.  

Ytterst är systembaserad styrning en filosofi för ledning och styrning. 

Det är då naturligtvis av mycket stor betydelse hur chefen för en grupp 

tar till sig budskapet och förstår den utvecklingsresa som försöket har 

inneburit för deltagarna. Detta är även viktigt för hur de nya metoderna 

arbetas in i linjen och i formerna för samverkan. Det är lättare att ta till 

sig något man har varit med om att ta fram där man förstår de bakom-

liggande argumenten och resonemangen. Då kan man också känna sig 

stark i de prioriteringar man måsta göra. Det blir enklare att välja bort 

det som inte skapar värde. 

Under Redesign har arbetet inriktats på att utveckla, tillämpa och pröva 

metoden. Den grundläggande tanken är att denna utveckling ska ske 

gemensamt med våra samverkansparter, i synnerhet socialtjänsten. So-

cialtjänsten har, av skäl vi tidigare beskrivit, inte kunnat avsätta den tid 

vi bedömer skulle ha behövts. Delar av de uppgifter som rimligen skulle 

ha legat på socialtjänsten har därför utförts av teamet. Exempel på detta 
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är stöd till föräldrar, samordning och uppföljning av aktörernas insatser. 

Teamet har också lagt ned mycket tid på att, trots de hinder som funnits, 

försöka få med socialtjänsten i arbetet. Hittills har vi börjat arbeta efter 

metoden med fyra ungdomar. 

Eftersom så mycket tid har gått åt till att presentera och förklara vårt 

arbete har vi varit tvungna att avgränsa oss till att inledningsvis arbeta 

med metoden i Gävle kommun. 

 

6.2.3 Samverkan 

Det hade varit en fördel att redan i inledningen ha en gemensam plan för 

hur omfattande samverkan ska vara så att man har samma bild av om-

fattningen på engagemanget.  

Vi kan se att vårt arbete har väckt intresse hos socialtjänsten och att man 

nu inlett ett arbete med att se över sin organisation och utveckla sina 

arbetsmetoder. 

 

6.3 Att arbeta med systemsyn i arbetet med ungdomar 

6.3.1 Generella lärdomar 

Under försöket har vi kunnat konstatera brister i kunskap hos såväl po-

lismyndighetens medarbetare som hos övriga aktörer om varandras ar-

betssätt och förutsättningar.  

Vi har kunnat konstatera att tidsfristerna inte gäller hela rättskedjan. Det 

är inte ovanligt att det tar mycket lång tid innan utdömd ungdomstjänst 

faktiskt verkställs. 

 

Polismyndigheten 

Förberedelserna och planeringen av försöket tog betydligt längre tid än 

förutsett. Framförallt var det processen i samband med upphandlingen 

av konsulttjänster som var betydligt mer utdragen än vi kunnat förutse. 

Vi måste bli bättre på att dela information inom polismyndigheten. Vi 

behöver få indikation från våra IT-system då ungdomar förekommer i 

utredningar oavsett roll. 

Det nya arbetssättet ställer nya krav på uppföljningens innehåll och hur 

den används. Syftet med uppföljningen ska framförallt vara lärande och 

planering av hur vi bäst ska använda våra resurser. Då vi värderar resul-

tatet är det viktigt att komma ihåg att detta till 95 procent är beroende av 

hur systemet ser ut. Det vill säga hur vi valt att organisera oss och de 

systemfaktorer som finns. 
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Socialtjänsten 

Det är vår upplevelse att det har varit mycket svårt att tänka nytt och 

arbete annorlunda i samverkan med socialtjänsten. Vi har haft flera mö-

ten där vi gått igenom resultaten från den första fasen, syftet, metoden 

m.m. Socialtjänsten har varit involverad i valet av ungdomar och vi har 

försökt ha veckovisa avstämningsmöten. Trots detta har utredarna från 

socialtjänsten inte kontaktat oss i den utsträckning vi önskat. Vi har ofta 

utan framgång sökt kontakt med dem genom telefonsamtal, e-post och 

SMS. De har inte heller utfört de aktiviteter vi kommit överens om inom 

rimlig tid. Vi behöver få till stånd en rutin där vi har veckovisa möten 

om pågående insatsplaner med socialtjänsten. 

Våra erfarenheter visar att en socialjour är viktigt och ger möjlighet för 

fältassistenter och polis att arbeta tillsammans för att förverkliga inne-

hållet i insatsplanerna för ungdomarna. 

 

Skolorna 

Vårt samarbete med skolorna är bra idag men kan konkretiseras ytterli-

gare. Vi har haft lätt att dela information med skolorna. De har också 

återkopplat till oss om något hänt någon av interventionens ungdomar. 

Vi kan konstatera att inlärningssvårigheter eller koncentrationsproblem 

kan vara ett symptom på ett annat problem och att de som har en pro-

blematisk skolgång löper större risk att passera gränsen till kriminalitet. 

 

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP 

Vi var sena att kontakta BUP under Redesign. Det hade varit värdefullt 

om vi gjort det tidigare eftersom många av våra ungdomar kommer i 

kontakt med dem.  

Vi behöver hitta ett system för att utväxla information med BUP. De är 

med vid möten på Barnahus där barn är brottsoffer, kanske kan ett lik-

nade forum skapas för ungdomsärenden? 

 

Föräldrar/ vårdnadshavare 

Vi behöver pröva olika metoder för att stötta vårdnadshavarna. Ett för-

slag är att ordna föräldramöten ledda av socialtjänst och polis för dem 

som har ungdomar som ingår i ungdomsgäng. 

Många föräldrar behöver också stöd från socialtjänsten då något händer 

i den unges liv, t.ex. fylleri eller att han eller hon begår eller blir utsatt 

för brott. Behovet är särskilt stort under kvällar och helger. 
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6.4 Systemfaktorer som är hinder för att arbeta enligt me-

toden 

Ett av teamets uppdrag var att identifiera de systemfaktorer som hindrar 

dem från att arbeta med en effektiv metod. För de faktorer som vi själva 

kan åtgärda ska åtgärdsplaner upprättas. 

Vi har kunnat konstatera att flera av de systemfaktorer som faktiskt på-

verkar ungdomsgruppens arbete ligger utanför vad vi direkt kan påverka 

(lagstiftning) eller utanför vår egen organisation. 

6.4.1 Tidsfristerna i lagstiftningen styr prioriteringarna 

Socialtjänsten prioriterar inte våra ungdomar eftersom ungdomarnas 

utredningar inte är tillräckligt nära socialtjänstens ”förfallodagar” enligt 

de lagstiftade tidsfrister de har att förhålla sig till. Det har medfört att 

för lång tid förflutit mellan mötena och vi har inte kunnat följa vår prin-

cip att tillgodose vad som är viktigt för ungdomarna och deras familjer. 

Under Check-fasen såg vi att tidsfrister för polis och åklagare hade mot-

svarande missgynnsam effekt på beteendet hos polis och åklagare. Prio-

ritering skedde utifrån tidsfrist utan att hänsyn togs till brottets karaktär 

eller individens behov. Om vi inte prioriterar de ungdomar som är 

brottsaktiva ökar risken att de hinner begå flera brott. Tidsfristerna blir 

systemets faktiska syfte och vi tappar fokus på dem som vi ska hjälpa. 

Samtliga aktörer inom systemet bör enas om att prioritera våra mest 

utsatta ungdomar, ungdomarna i topptriangeln. Kriminalitet och bruk av 

droger måste få genomslag i prioriteringen. 

Ur ett utifrån och in perspektiv förloras effekten av tidsfristerna ef-

tersom dessa endast gäller till dess att domen vunnit laga kraft. En ut-

omstående betraktare konstaterar att anmälan gjorts men att ingen kon-

sekvens för den unge verkställts. Människor i samhället uppfattar rätts-

kedjan som en helhet. Man ser att individer kommer in i systemets ena 

ände och har förväntningar på att de kommer ut i den andra. Det som 

sker inne i systemet är mindre intressant. Om tidsfristerna inte gäller 

hela systemet uteblir med andra ord effekten ur betraktarens synvinkel. 

 

6.4.2 Standardiserad hjälp 

Den hjälp som socialtjänsten kan erbjuda ungdomar och deras familjer 

är i praktiken frivilliga möten med familjebehandlare, frivilliga besök på 

Kompassen
8
, stöd via Unga Kris

9
 samt, vid akuta fall, frivillig behand-

                                                 
8
 Gävle kommun. Frivillig rådgivning och behandling för ungdomar 15-25 år, och 

deras föräldrar, som upplever att livet påverkas av alkohol/droger. 

 
9
 Unga kriminellas revansch i samhället. En organisation och en mötesplats för alla 

ungdomar mellan 13-25 år, dit du är välkommen även om du inte haft problem med 

droger eller brottslighet. Grundidén är att hjälpa ungdomar på glid. 
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ling på behandlingshem. Därutöver kan socialtjänsten driva frågan om 

tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga
10

. 

Den ungdomstjänst som socialtjänsten utformar har hittills utgått från 

ett standardutbud. Hänsyn har inte tagits till individernas behov. Forma-

liserad uppföljning och återkoppling till polis och åklagare för ung-

domstjänsten saknas. 

 

6.4.3 Organisatorisk funktionalisering och hierarkiskt besluts-

fattande 

Polismyndigheten har organiserat arbetet baserat på typ av brott (famil-

jevåld, ungdom, narkotika m.m.) inte baserat på de misstänkta. Brotts-

samordningsroteln rättar och kompletterar information i våra utredning-

ar långt in i flödet. I stället borde vi fokusera på att få det rätt från bör-

jan. Dagens organisation medför att det kan ta flera dagar innan en ut-

redning hamnar på ungdomsutredarens bord.  

Socialtjänsten har på motsvarande sätt delat upp sitt arbete baserat på 

typ av problem (ungdom, familj, bistånd m.m.) inte utifrån person och 

sammanhang. Polismyndighetens brottssamordningsrotel motsvaras av 

en mottagningsenhet. Dessa gör en hel del utredningsarbete och fattar 

viktiga beslut för utredningen innan det sker en överlämning till respek-

tive specialiserad enhet. Detta leder till merarbete inte bara för social-

tjänsten utan även för familjerna och för interventionsteamet som för-

sökt följa principen experter tidigt i arbetet. 

 

6.4.4 Sekretessen 

Sekretessen utgör en begränsande faktor för ett effektivt arbete med 

brottsbenägna ungdomar och ungdomar i riskzon. Vi har observerat att 

olika handläggare, hos såväl polismyndigheten som hos andra aktörer, 

tolkar sekretessen olika vilket är ytterligare försvårande. 

Under interventionen har vi arbetet med samtycke för att snabbare 

komma fram till det egentliga problemet och en gemensam insatsplan. 

Vi riskerar dock att i framtiden komma i situationer där ungdomar eller 

familjer inte ger samtycke och därmed hindrar möjligheten att samverka 

fullt ut. 

 

6.4.5 Regelverk, mötesformer och formell dokumentation 

Alla vi som arbetar med ungdomar är mer eller mindre bra på att ut-

nyttja varandras möten för att undvika dubblering för ungdomarna och 

deras familjer. Konsekvensen blir merarbete för samtliga berörda och att 

vi försvårar och fördröjer en gemensam förståelse för ungdomens pro-

blem. Exempel på hur vi bättre skulle kunna nyttja varandras möten är 

                                                 
10

 (SFS 1964:167, 2012) 
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att socialtjänsten kan delta vi förhör och att polismyndigheten kan delta 

vid nätverksmöten hos socialtjänsten. 

Vi borde även kunna dra nytta av varandras dokument. Möjligen skulle 

vi också kunna slå samman dokument för att använda dem i flera syften. 

Exempelvis skulle den gemensamma insatsplanen kunna vara en del av 

yttrandet till åklagare och socialtjänstens utredning. Socialtjänsten 

skulle kunna inkludera polismyndighetens syn i sina utredningar för att 

ge mer tyngd i sina argument, exempelvis då vårdnadshavare har svårt 

att förstå och acceptera allvaret i en situation. 

I socialtjänstlagen finns regler runt samverkan och mötesformer som 

försvårar och skapar oro bland handläggare för att inte följa lagen. Det 

finns en uppenbar risk att regler som i grunden är tänkta att skapa värde 

kan bli ett eget syfte (att fylla i blanketten rätt) i stället för att vara till 

praktisk hjälp.  

 

7 Resultat 

Förbättringsarbete kräver mod och uthållighet.  Ting tar tid. Det är inte 

alltid som en idé och dess genomförande leder till en snabb effekt. Men 

kanske är det just den idén som på lite längre sikt verkligen leder oss 

rätt? Kanske är det just den idén som gör att Nils, när han är 20 år, job-

bar som svetsare och lever ett liv utan kriminalitet och droger.  

Målet var att Polismyndigheten efter interventionen, ur ett kundperspek-

tiv, skulle ha en tydlig bild av vilka faktiska effekter som ungdoms- och 

droggruppens utredningsverksamhet har. Metoder som bidrar till värde 

för kund (ungdomar) skulle utvecklas. För de systemfaktorer som nega-

tivt påverkar gruppens resultat, ur ett kundperspektiv, skulle åtgärdspla-

ner upprättas. Verksamheten är delvis styrd av lagkrav beträffande 

kompetens och handläggningstider. Effekterna av detta, i form av nytta 

för kunden, ska belysas i rapporteringen.  

Eftersom försöket endast pågick med skarpa ärenden under hösten 2013 

har vi ännu inte kunnat mäta de långsiktiga effekter vi eftersträvar för de 

ungdomar vi arbetat med. Ur kundperspektiv upplever vi dock att ar-

betssättet är mycket uppskattat framförallt av de ungas föräldrar och 

vårdnadshavare men även av våra samverkansparter. Från socialtjänsten 

har vi fått återkoppling att föräldrar uppskattar det nya arbetssättet som 

gör att de känner ett bättre stöd från samhället genom att de olika aktö-

rerna samverkar. Dessutom underlättar det för dem att vi har gemen-

samma möten. 

Den ökade kunskapen om varandras arbetssätt och förutsättningar har 

lett till kvalitetsförbättringar i vårt eget arbetssätt, framförallt i hur och 

vad vi rapporterar i de så kallade orosanmälningarna. Detta har också 

bidragit till att vi utvecklat vår systematik i informationsinhämtning. 

Vi har också utvecklat hur vi prioriterar vårt arbete utifrån den metod 

som beskrivs i bilaga 1. Vi vet nu vilka signaler vi ska vara särskilt 
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uppmärksamma på. Vi vet att det endast är en liten andel av våra ung-

domar som förekommer mer än en gång i brottssammanhang och kan 

därför lättare fokusera arbetet på dem. 

En svårighet bestod i att det endast var hos polismyndigheten som re-

surser avsattes för försöket. Efter vårt arbete har dock processer för ut-

vecklingsarbete startat även hos andra aktörer, mest tydligt är detta hos 

socialtjänsten som inlett ett arbete som syftar till en bättre helhetssyn på 

den unge, dennes familj och hela sociala och psyko-sociala situation. Vi 

har stora förhoppningar om att det fortsatta utvecklingsarbetet därmed 

kommer att medföra ännu fler positiva effekter för ungdomarna. 

Polisens IT-system är framtagna till stöd för utredningsförfarandet. Det 

är vår upplevelse att framtagandet av statistik har varit av underordnad 

betydelse. Detta har medfört att systemen inte ger några större möjlig-

heter att studera data ur nya perspektiv. Mycket tid och handkraft går 

därför åt till att ta fram den information vi anser värdefull. Vår samman-

ställning över mätetal (bilaga 2) som skulle bidra till att belysa verk-

samheten ur ett systemsynsperspektiv får därför formen av en önskelista 

där vi beskriver vad vi skulle vilja mäta och syftet med mätningen. Rent 

praktiskt har vi endast möjlighet att genomföra ett fåtal av dessa. 

 

8 Nästa steg 

 

8.1 Polismyndigheten 

 

Polismyndigheten fortsätter att utveckla ledning och styrning av verk-

samheten utifrån ett systembaserat synsätt. Det tar sig olika uttryck: 

 

 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2014 innehåller inga 

mål. I stället har tonvikt lagts på vårt uppdrag att öka tryggheten 

och minska brottsligheten. Myndighetsledningen och operativa 

ledningsgruppen har bestämt ett par principer som gäller för hela 

myndigheten. För att leda oss rätt i uppdraget har myndigheten 

bestämt två principer som ska gälla oavsett var i verksamheten 

man arbetar. Det är att vi gör det som betyder något för Ella
11

 

och samhället samt vi gör rätt saker – tidigt. Myndighetsledning-

en visar på detta sätt sin tillit till medarbetarnas vilja och för-

måga att göra rätt saker. 

 Genom dialog vid chefsmötet i januari samt efterföljande arbets-

platsträffar skapas förståelse för myndighetens uppdrag och 

systemsynsättet i hela organisationen. 

                                                 
11

 Ella är vår symbol för människor i samhället och finns på framsidan av vår verk-

samhetsplan. 
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 Chefsorganisationen har en styr- och ledningsfilosofi som har 

sin grund i systemsynsättet. 

 Hela organisationen ska arbeta utifrån ett systemsynsätt med 

kundperspektiv. Det väntas bidra till att hindrande systemfak-

torer undanröjs eller mildras. 

 Medarbetarna fortsätter sitt arbete med ständiga förbättringar 

inom ramen för metoden Utveckling i vardagen som förstärks 

och fördjupas med tankegångarna från systemsynsättet.  

 Vi vill successivt utöka gruppen av medarbetare som arbetar 

med systemsynsätt. Synsättet ska spridas som ringar på vattnet. 

Det innebär att de som kommer in i synsättet redan tidigare bli-

vit utmanade i tankesättet, inledningsvis av ungdomsutredarna. 

Det här angreppssättet kan ta mer tid initialt men förväntas få en 

större effekt och acceptans såväl i vår egen organisation som hos 

våra olika samverkansparter.  

 En arbetsgrupp har inrättats för att ta fram mätetal som bättre 

svarar mot verksamhetens behov av mätningar för lärande och 

resursplanering. 

 

 
 

8.2 Ungdomsgruppen Södra polisområdet 

Arbetet enligt metoden fortsätter i ungdomsgruppen. Efter hand kom-

mer fler handläggare att lära sig metoden och fler ungdomar att bemötas 

på detta sätt. Gruppens arbete innebär även att fortsätta utveckla och 

förfina metoden, att granska det de gör ur ett kundperspektiv och inrikta 

sitt arbete för att minska slöseri. 
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Chefen för ungdomsgruppen har ett ansvar för att driva utvecklingen av 

arbetssättet i polisområdets ledningsgrupp, den taktiska ledningsgrup-

pen. 

 

8.3 Förslag till utvecklingsområden 

Under vårt arbete har vi identifierat områden som vi skulle vilja arbeta 

vidare med. Allt har dock inte varit möjligt att hinna med inom den ut-

satta tiden med tilldelade resurser. Det finns också områden där vi ser 

att en förändring skulle vara önskvärd men det ligger utanför vårt man-

dat att direkt åstadkomma en förändring. Exempel på detta är lagstift-

ning och IT-system. 

 

8.3.1 Lagstiftning 

Då det gäller lagstiftning är det framförallt sekretesslagstiftningen och 

bestämmelserna om tidsfrister som vi upplever hindrar ett optimalt ar-

betssätt. 

8.3.2 IT-system 

IT-systemen har utgjort en begränsande faktor i vårt kartläggningsarbete 

såväl vad gäller vilka data som går att få fram men även hur vi kan be-

arbeta dessa. Vi kan också konstatera att de inte ger oss möjlighet att 

följa upp effekten av vårt arbete t.ex. beträffande återfall i brott. 

 

8.3.3 Samverkan 

Vi ser ett behov att utveckla formerna och syftet med samverkan. Den 

bör ges ett mer konkret innehåll. Deltagarna behöver göra tydliga åta-

ganden och ta ansvar. Uppföljningen av mötena bör förbättras. 

Samverkan fortsätter med ledningen för skolor och socialtjänst i Gävle 

kommun. För närvarande är samverkan mycket inriktad på att ge stöd 

och råd inför en möjlig utvecklingsresa inom socialtjänsten mot system-

baserad styrning. 

 

8.3.4 Övrigt 

Under vår kunskapsresa har vi identifierat områden inom socialtjänstens 

verksamhet som vi upplevt inte fungerar optimalt eller, i vissa fall, till 

och med utgör hinder för en god effekt av arbetet med ungdomar som 

kommer i kontakt oss. Vi vill i detta avsnitt dela med oss av våra iaktta-

gelser. Vi vill samtidigt påpeka att det givetvis kan finnas skäl, vilka vi 

saknar kunskap om, till att det ser ut som det gör. Vi har dock valt att 

inte fördjupa oss i detta. 
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Följder av funktionalisering och bristande helhetssyn 

 En hög grad av funktionalisering i kombination med hög arbets-

belastning riskerar att leda till att handläggarna inte är beredda 

att hjälpa till med det som de upplever inte är deras ”bord”. 

 Uppföljningssystemet gör att handläggarna ser ärenden, inte in-

divider. 

 Tjänstemännen använder ett svårt språk gör att berörda inte för-

står och upplever att man talar över deras huvuden 

 Ungdomarna och deras familjer upplever att tjänstemännen inte 

förklarar konsekvenserna av olika beslut eller handlingsalterna-

tiv 

 Familjerna upplever att tjänstemännen inte ser till familjens to-

tala situation och att de inte hjälper till för att lindra eller under-

lätta. 

 

Uppföljning 

 Dålig eller sen uppföljning av vad som händer med ungdomar 

där insats pågår. 

 Efterfrågar inte kompletterande information i fall där man tycker 

att beslutsunderlaget är otillräckligt. 

 

Intern sekretess 

 Liten eller ingen kommunikation mellan funktioner gör att flera 

åtgärder kan pågå samtidigt för en familj utan att de samordnas. 

 

Dålig dokumentation 

 Stora svårigheter för handläggarna att få fullständig historik för 

en ungdom (även på grund av sekretess). 

 Orosanmälningar som inte föranleder åtgärd sparas inte – social-

tjänsten har inget ”minne”. 

 

9 Ekonomi 

Polismyndigheten beviljades ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande 

rådet (Brå) för att genomföra interventionen. Därutöver anslog polis-

myndigheten medel i budget. Pengarna användes för att betala kon-

sultarvode. Inga övriga kostnader planerades för interventionen. Tea-

mets löner belastade polismyndighetens lönebudget. 
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9.1 Ekonomisk redovisning 

 Anslaget Förbrukat Återstår 

Brå 250 000   

Polismyndigheten 950 000  1 200 000 

Konsultarvode 
t.o.m. mars 2013 

  
240 000 

    
   960 000 

Konsultarvode 
april 2013 

  
255 000 

 
   705 000 

Konsultarvode 
maj 2013 

  
210 000 

 
   495 000 

Konsultarvode 
juni 2013 

  
90 000 

 
405 000 

Konsultarvode 
Augusti 2013 

  
75 000 

 
330 000 

Konsultarvode 
September 2013 

  
150 000 

 
180 000 

Konsultarvode 
Oktober 2013 

  
195 000 

 
-15 000 

 

9.2 Personalkostnad 

 Förberedelser 
+rapportering 

Check Re-
design 

Summa 

 Tim. Tim. Tim. Tim. Kronor 

Försöksledare 200 300 200 700 420 000 

Team 8 1 607 1 502 3 117 1 870 200 

Styrgrupp 30 60 100 190 114 000 

Summa 238 1 967 1 802 4 007 2 404 200 
 

Av medlemmarna i teamet har två arbetat deltid. Viss tid har fallit bort 

på grund av utbildningar och ledigheter.  

Vid beräkningen av kostnaden för insatt arbete har en genomsnittskost-

nad på 600 kronor/ timme använts. Kostnaden avser då såväl lönekost-

nader som kostnader för stödverksamhet, drift, lokaler och utrustning. 

  



 
Dokument Sida 

RAPPORT 42 (49) 

Upprättad av Datum Diarienr Version 

Maria Palmaeus 2014-01-31 A-019-7199/12 1.01 

 

 

 

Litteraturförteckning 

Berglund, S.-A., 2007. Vändpunkter och förändringsprocesser. En 

treårig uppföljning av ungdomar från YAR-projektet i Borlänge, u.o.: 

Brå. 

Brandt, J. o. S. L., 2012. Lean och systemsyn i stat och kommun - 

förutsättning, hinder och möjligheter. Sekretariatsrapport från 

Innovationsrådet, Stockholm: Socialdepartementet. 

Ds 2013:30, 2013. Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med 

unga misstänkta och unga målsägande, Stockholm: Regeringskansliet, 

Justitiedepartementet. 

Elg, M., 2013. Mätningar för bättre styrning - att synliggöra och 

hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet, 

Stockholm: Innovationsrådet. 

Eriksson, H., 2013. Låt mig få veta att jag är en som kan - om 

frustrationsgap, skuldbeläggning och utanförskap. En rapport om 

sociala risker och social oro i Gävleborgs län, Gävle: Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län. 

Ljungberg, A. o. L. E., 2001. Processbaserad verksamhetsutveckling. 

Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, I. o. W. A., 2008. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Att 

värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser 

kring barn och unga, u.o.: SEE AB. 

Nilsson, I. o. W. A., 2013. Trygghetens värde - sociala risker ur ett 

ekonomiskt perspektiv, u.o.: Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Ring, J., 2013. Brott bland ungdomar i årskurs nio. Resultat från 

Skolundersökningen om brott 1995-2011, u.o.: Brå. 

SFS 1964:167, 2012. Lag med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare. u.o.:u.n. 

SOU 2013:40, 2013. Att tänka nytt för att göra nytta - om 

perspektivskiften i offentlig verksamhet. Slutbetänkande av 

Innovationsrådet, Stockholm: u.n. 

Stigendal, L., 2007. Styrning för ökad effektivitet, Stockholm: Verva, 

verket för förvaltningsutveckling. 

Stigendal, L., 2010. Effektiv styrning - en rapport om system- och 

processbaserad styrning i offentlig sektor, u.o.: Verksamhetslyftet. 

Swan Åsa och Blusi, M., 2013. Hemtjänst - införandet av ett nytt 

arbetssätt med kunden i centrum. Ett arbetssätt baserat på kunskap, 

kundernas behov och syftet med verksamheten, Härnösand: 

Kommunförbundet, FoU Västernorrland. 

Swan, Å., Sjöström, K., Isacsson, M. & Blusi, M., 2012. Hemtjänst - 

vad är viktigt för kunden? - och hur vi tog reda på det, Härnösand: 

Kommunförbundet, FoU Västernorrland. 

Vanguard Education Team, 2001. Using Measures for Performance 

Improvement. Buckingham: Vanguard Education Limited. 

 

 

  



 
Dokument Sida 

RAPPORT 43 (49) 

Upprättad av Datum Diarienr Version 

Maria Palmaeus 2014-01-31 A-019-7199/12 1.01 

 

 

 

Bilaga 1 

Metod – förslag för hur vi arbetar med en ungdom 

1. Välj en ungdom – kriterier som vi letar efter 

a. Någon som är relativt ny för oss men som redan kan sorteras in i 

”topptriangeln” (3 eller fler brottsmisstankar för en kille, 2 eller fler 

brottsmisstankar för en tjej). Socialtjänsten kan ha påbörjat en ut-

redning redan. 

b. Någon som för första gången har en brottsmisstanke och där det 

finns en oro från skola och från polismyndighetens ungdomsgrupp. 

Socialtjänsten kan ha arbetat med familjen men har förmodligen 

inget pågående för ungdomen själv ännu. 

c. Någon som inte har någon brottsmisstanke men som visar ett bete-

ende som gör att skola, familj, polismynighetens ungdomsgrupp, 

fältassistenter och ev. andra personer har en stor oro för ungdomen. 

Utifrån den kunskap vi har genom tidslinjer för ungdomar med lik-

nande beteende kan vi förutse att personen kan utveckla en kriminell 

livsstil. Personen är relativt ung, han/hon behöver inte vara straff-

myndig. 

Stäm av med våra kollegor och med Socialtjänsten innan vi preliminärt 

bestämmer oss för en ungdom.  

2. Samla information om ungdomen 

a. Polisens system och från polismyndighetens ungdomsgrupp samt 

familjevåld 

b. Skola, samt ev. drogfri skola 

c. Socialtjänsten 

d. Fältassistenter 

e. Övriga som kan ha information om ungdomens situation 

f. Familjen 

Sammanställ informationen i en tidslinje. Jämför med de tidslinjer vi för 

andra ungdomar, vad är förutsägbart? 

3. Få samtycke från familjen – ”familjemöte” 

Familjen (vårdnadshavarna och ungdomen), handläggare från social-

tjänsten, polismyndighetens ungdomsgrupp samt eventuellt en represen-

tant från BUP träffas och går igenom situationen och vad som kommer 

att hända i nästa steg. 

Syftet med mötet är att få samtycke från familjen att arbeta enligt inter-

ventionens metod vilket innebär att vi kommer att utbyta information 

myndigheter emellan i syfte att erbjuda bästa möjliga hjälp.  
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4. Utveckla en gemensam förståelse för ungdomens situation 

myndigheter emellan – ”tjänstemannamöte” 

Samtliga involverade tjänstemän samlas till ett möte då vi går igenom 

tidslinjen och utvecklar en gemensam förståelse för vad som händer i 

ungdomens liv.  (Detta möte kan ske i anslutning till ”familjemötet” om 

det är en praktisk lösning för alla.)  

Förslag till frågor: 

 Vilka luckor har vi informationen? Hur fyller vi dessa luckor? 

 Vad behöver vi veta mer om från ungdomen och från föräldrar-

na? 

 Vad kommer att vara viktigt vid utredningsmötet (se kommentar 

nedan) med ungdomen och familjen?  

 Vilka ska delta vid utredningsmötet och vem ska leda mötet och 

insatsen för ungdomen (ansvara för planering och uppföljning)? 

 Vilket budskap ska vi gemensamt ge?   

5. Förstå sammanhanget utifrån ungdomens, familjens per-

spektiv 

Möte med ungdomen och familjen.  

Syftet är att: 

 fylla informationsluckor och förstå ungdomens faktiska problem 

för att kunna utveckla en så bra och individanpassad insatsplan 

som möjligt. Vad behöver den här killen eller tjejen? 

 få ungdomen att förstå att vi kommer att samverka kring ho-

nom/henne (alla vuxna har samma information) 

 få ett åtagande från både tjänstemän, föräldrar och ungdom att ta 

en aktiv roll i arbetet med att hjälpa ungdomen att bryta sitt nu-

varande beteendemönster.  

6. Utveckla en gemensam insatsplan 

Utifrån den kunskap som vi nu har om ungdomens situation utvecklar vi 

en gemensam praktisk och detaljerad insatsplan. Insatsplanen kan med 

fördel utvecklas under utredningsmötet.   

 Insatsplanen omfattar: 

 Konkreta aktiviteter med en tydlig fördelning om vem som ska 

göra vad och när 

 Specificerar vad vi ska mäta och hur 

 Specificerar hur vi ska kommunicera med varandra och hålla 

varandra uppdaterade om vad som händer runt ungdomen 
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 Namn på den som leder insatsen och ansvarar för mätningar och 

dokumentation (under försökstiden fram till 31 okt 2013 ansva-

rar i första hand handläggande polis för mätningar och doku-

mentation) 

 Datum för uppföljningsmöte – myndigheter emellan och till-

sammans med ungdomen och familjen.  

Vi kommer även överens om hur vi ska kommunicera insatsplanen med 

samtliga involverade.  

Om det finns en pågående brottsutredning bör vi sträva efter att få en 

röd tråd mellan socialtjänstens yttrande, den gemensamma insatsplanen 

och påföljden. Detta innebär att åklagaren kan besluta om, alternativt 

föreslå domstolen, en individanpassad påföljd som utifrån vår samlade 

kunskap är det bästa vi kan göra för att hjälpa ungdomen ändra sin livs-

stil.  

7. Genomför planen 

Var och en tar ansvar för sin del av insatsplanen men vi hjälper varandra 

om så behövs. Vi anstränger oss att vara tillgängliga och flexibla om vi 

snabbt behöver korrigera vår insats. 

8. Följ upp effekten 

Vi mäter vad vi kommit överens om och utvärderar insatserna. Ev. först 

vid ett möte utan familjen och därefter vid ett möte där ungdomen och 

familjen deltar. Vi beslutar om att eventuellt förändra insatsplanen. När 

ingen oro finns kvar avslutas insatsen. 

Under hela arbetet med ungdomen är det vårt gemensamma ansvar att 

lära och skaffa oss mer kunskap om hur vi ska vi utveckla våra metoder. 

Frågeställningar som vi måste lära mer om kopplat till meto-

den: 

Hur använder vi våra olika möten på bästa sätt så att varje möte skapar 

värde för ungdomen/familjen och för systemet som helhet? 

Olika metoder vid olika situationer. Inspel: 

a. Ingen brottsmisstanke men oro – socialtjänsten kallar till möten som 

polismyndigheten, skolan m.fl. deltar i 

b. Brottsmisstanke – polis-/åklagarmyndigheten kallar till möten som 

socialtjänsten, skolan m.fl. deltar i  

c. I vilka situationer behövs enskilda möten? 

d. Hur gör vi när vi både har en pågående brottsutredning och en på-

gående insats från socialtjänsten?  
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Bilaga 2 

Förslag till mätetal för arbetet mot ungdomars 

brottslighet 

I systemsynsättet understryks värdet av att verksamhetens mätetal utgår 

från syftet med verksamheten. Mätetalen används i arbetet med ständiga 

förbättringar och för att bedöma behovet av resurser av olika slag (t.ex. 

personal eller utbildning) Under interventionen i ungdomsgruppen i 

Södra polisområdet har följande förslag på syfte tagits fram.  

 

Syfte 

Interventionen har kommit fram till att samverkan mellan en rad aktörer 

är central för att nå långsiktiga resultat i arbetet med våra ungdomar. I 

arbetet med ungdomarna utgör vi tillsammans ett system. Teamet har 

förslagit följande syfte för hela systemet: 

 

Ge mig det stöd jag behöver för att utvecklas 

till en ansvarstagande individ i samhället. 

 

För polismyndighetens del innebär detta att vår verksamhet mot ung-

domars brottslighet får följande syfte: 

 

Ge mig den vägledning jag behöver för att  

 välja ett liv utan kriminalitet 

 

Mätetal 

De mätetal som redovisas i sammanställningen är framtagna av control-

lerenheten, konsulterna, teamet och ungdomsgruppen. Mätetalen har 

delats in i de olika kategorierna effekt, efterfrågan, kapabilitet och pro-

cess. I vissa fall kan samma mätetal återfinna under flera kategorier. 

 

I sammanställningen lämnar controllerenheten även kommentarer som 

vi bedömer kan vara av intresse för det slutliga avgörandet om vilka 

mätetal vi ska använda. 

 

Effekt 
1. Antal ungdomar med flera brottstillfällen (topptriangeln) de sen-

aste 12 månaderna. 

2. Andel ungdomar med flera brottstillfällen (topptriangeln) de 

senaste 12 månaderna. Mäts i förhållande till alla ungdomar med 

brottsmisstanke. 

 

Kommentar: Statistiken från RAR bearbetas för hand. Svårigheter finns 

för närvarande att hämta uppgifter ur såväl Pust som Status. Då RAR 

avvecklas försvinner möjligheten att hämta uppgifterna därifrån. Det 

finns en risk att vi därmed inte får enhetliga mätningsserier. 
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Under interventionen har vi använt oss av begreppet brottsmisstankar. 

Vi har använt olika definitioner av flera brott för pojkar och flickor, 3 

brott för pojkar respektive 2 brott för flickor. Skälet har varit att så få 

flickor har gjort sig skyldiga till mer än två brott, om istället två brott 

skulle ha valts skulle detta ge ett mycket stort utfall bland pojkar. Vi har 

också konstaterat att det inte är ovanligt att flera brottsmisstankar upp-

står vid ett och samma tillfälle. Mitt förslag är därför att flera brotts-

misstankar ersätts med flera brottstillfällen och att två tillfällen används 

för både pojkar och flickor. 

 

3. Antal ungdomar som återfaller i brott efter ett år. (De som ingått 

i interventionen samt kontrollgrupp) 

4. Antal ungdomar som återfaller i brott efter tre år. (De som ingått 

i interventionen samt kontrollgrupp) 

5. Antal dagar till återfall i brott. (De som ingått i interventionen 

samt kontrollgrupp) 

 

Kommentar: Statistiken måste tas fram manuellt genom registerkontrol-

ler och bearbetning i Excel. 

 

Samtliga fem effektmått bedöms mycket värdefulla för såväl framtida 

förbättringsarbete som för bedömning av resursbehov. 

 

Efterfrågan 

 Antal ungdomar i topptriangeln de senaste 12 månaderna. Ev. 

indelning per åldersgrupp och kön. 

 

Kommentar: Samma som punkt 1 ovan. 

 

6. Antal och typ av misstankar per vecka från topptriangeln. Redo-

visas per person på årsbasis. 

 

Kommentar: Detta förslag från konsulterna kräver mycket stor handpå-

läggning. Det kan i och för sig vara av intresse att se om brottsligheten 

förändras både bland ungdomar totalt och för enskilda individer. Jag är 

dock tveksam till den insats som krävs vägs upp av värdet av informat-

ionen för att utveckla eller förändra verksamheten. 

 

7. Totalt antal ungdomar som är misstänkta för något brott. Ev. in-

delning per åldersgrupp och kön. 

 

Kommentar: Detta mått kopplar mot punkt 2 ovan. 

 

8. Totalt antal och typ av brottsmisstankar per vecka. Redovisas 

per åldersgrupp och kön på årsbasis. 

 

Kommentar: Detta förslag från konsulterna kräver mycket stor handpå-

läggning. Det kan i och för sig vara av intresse att se om brottsligheten 
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förändras både bland ungdomar totalt och för enskilda individer. Jag är 

dock tveksam till den insats som krävs vägs upp av värdet av informat-

ionen för att utveckla eller förändra verksamheten. 

 

Efterfrågan, interventionens ungdomar 

9. Antal ungdomar som är utvalda till interventionen. Redovisas 

per åldersgrupp och kön.  

 

Kommentar: Uppgifterna tas fram för hand men kräver inte speciellt 

mycket arbete. Konsulterna har dessutom föreslagit att ungdomarna 

ytterligare kategoriseras utifrån olika problemtyper som t.ex. skolpro-

blem eller familjevåld. Jag är dock tveksam till värdet av denna un-

derindelning. 

 

10. Antal och typ av brottsmisstankar per vecka från interventionens 

ungdomar. Redovisas per person och totalt. 

 

Kommentar: Kopplar mot punkt 6 ovan. Då det gäller interventionens 

ungdom finner jag det mer motiverat att följa hur det går, framförallt på 

individnivå. Jag föreslår dock att vi i stället väljer att följa antal dagar 

till återfall (punkt 5 ovan) för dessa individer. 

 

11. Antal och typ av nya incidenter som ungdomen orsakar hos re-

spektive aktör (myndighet skola m.fl.) pre vecka. Redovisas per 

person i tidslinje samt totalt. 

 

Kommentar: Detta mätetal som föreslås av konsulterna är i och för sig 

intressant för systemet i sin helhet. Det är dock inte i nuläget rimligt för 

oss att tas oss an eftersom det kräver mycket stor handpåläggning från 

alla de aktörer som ska bidra till mätetalet och därefter en hel del bear-

betning hos oss. 

 

Kapabilitet 

12. Antal dagar från beslutet att ta in en ungdom i interventionen till 

dess at vi har en gemensam insatsplan. 

 

Kommentar: Uppgifterna tas fram för hand men kräver in så stor insats.  

 

13. Antal dagar från brottsanmälan till dess att beslut fattats alt. 

Ärendet överlämnats till åklagare. 

 

Kommentar: Den genomsnittliga genomströmningstiden mäts idag. 

Detta kräver att vi tar fram tiden för varje enskilt ärende. Om det sker 

löpande är det inte så krävande. 

 

14. Antal dagar från dom till dess att påföljden börjar avtjänas. 

15. Antal dagar från brottsanmälan till verkställd påföljd. 
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Kommentar: Detta kräver att vi tar fram tiden för varje enskilt ärende. 

Om det sker löpande är det inte så krävande. Värdena är intressanta för 

att se hela systemets förmåga. 

 

16. Kundnöjdhet. På en 10-gradig skala, hur uppskattar föräldrarna 

vår gemensamma insats för ungdomen.  

17. Om möjligt bör även ungdomens nöjdhet mätas. 

 

Kommentar: Stor osäkerhet om hur detta ska gå till för att ge ett rättvi-

sande resultat. Uppgifter om individer i utredningarna omfattas av sek-

retessen och får ej lämnas ut. Tveksamt om vi får ett rättvisande värde 

om handläggare själv intervjuar. Det är absolut intressant att veta vad 

våra ”kunder” tycker. 

  

Process 

18. Antal och typ av möten per ungdom. 

19. Antal och typ av överlämningar. 

 

Kommentar: Båda värdena kan endast följas manuellt. Svårt att värdera 

”typer”. Intressant att följa i den fortsatta utvecklingen av processen. 

Jag är dock tveksam till om siffervärden ensamma är intressanta. 

 

Kapacitet 

 Antal ungdomar som vi gemensamt arbetat med i kommunen 

(enligt interventionens metod) 

 

Kommentar: Konsulterna lämnade även detta förslag för att följa pro-

cessens kapacitet. Jag anser dock att det sammanfaller med efterfråge-

måttet under punkt 9. Förslaget tas med endast i syfte att redogöra för 

alla förslag som diskuterats. 


