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Förord

Vi vill tacka de medarbetare inom Stockholm stad, Botkyrka och Södertälje kommun 
som vi mött eller på annat sätt kommunicerat med under arbetet med utvärderingen och 
utan vars generösa medverkan med sin arbetstid och sina erfarenheter denna utvärde-
ring inte varit möjlig att genomföra. Vi har vid platsbesök och intervjuer imponerats av 
deras kombination av engagemang, kunskap och professionalitet. Att bedriva individuellt 
förändringsarbete inom ramen för sociala insatsgrupper kräver såväl personlig närhet som 
professionell integritet visavi ungdomarna och deras närstående. Och det kräver kunskap 
och flexibilitet för att tillfullo utnyttja den potential till förändrande insatser som finns 
inom den egna organisationen och hos övriga medverkande aktörer, såväl offentliga som 
privata.

Vi vill också tacka docent Torbjörn Forkby vid Göteborgs universitet som granskat 
rapporten och kommit med värdefulla synpunkter på dess innehåll. För det slutliga 
innehållet i rapporten är författarna dock ensamt ansvariga.

Lars Oscarsson är professor i socialt arbete och Filip Wollter doktorand vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad med 
Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholms län som samverkande parter. Den har 
finansierats av Stockholms stad med bidrag från de samverkande parterna. 

Filip Wollter och Lars Oscarsson
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Sammanfattning

Bakgrund och genomförande
Med utgångspunkt i betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta 
avhopp (SOU 2010:15) har sociala insatsgrupper under det senaste decenniet utvecklats 
och spridits i landets kommuner som ett arbetssätt för att förhindra att ungdomar rekry-
teras till en kriminell livsstil och för att underlätta avhopp från organiserad brottslighet. 
Sociala insatsgrupper (ofta förkortat SIG) lanserades ursprungligen som en samver-
kans- eller samarbetsform mellan lokala myndigheter och organisationer, framförallt 
socialtjänst, skola och polis. Hur detta arbete är tänkt att bedrivas finns beskrivet i två 
nationellt vägledande dokument – ett från Rikspolisstyrelsen och ett från Socialstyrelsen. 
Idag ges SIG också i flera kommuner som en individuell behovsprövad socialtjänstinsats 
som i sig kan innehålla en eller flera insatser. Arbetssättet kan kort beskrivas som att polis 
och socialtjänst i ett första steg tillsammans rekryterar ungdomar som man bedömer 
lämpliga för att ingå i en socialinsatsgrupp. Därefter kopplas skolan och andra resurser 
i lokalsamhället in för att samordnade olika insatser riktade till den unge och eventuellt 
också dennes hemmiljö.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har på uppdrag av Stockholm stad utvärderat arbetet med 
sociala insatsgrupper i Stockholm och i Botkyrka och Södertälje. Syftet med utvärde-
ringen är att utveckla kunskapen kring sociala insatsgrupper som ett arbetssätt för att 
motverka en fortsatt kriminell utveckling bland ungdomar och unga vuxna. Utvärde-
ringens fokus ligger på innehållet i insatsen social insatsgrupp, men utvecklingen från 
samverkans- och samarbetsmodell till behovsprövad biståndsinsats diskuteras också. 
Empiriskt har utvärderingen genomförts i form av två enkätstudier och två intervjustu-
dier. Enkätstudierna avser dels arbetsprocesserna för SIG i Södertälje och Botkyrka och i 
åtta stadsdelsförvaltningar i Stockholm stad, dels vilka insatser deltagarna i SIG-grupper 
får jämfört med kriminella ungdomar som får andra insatser än SIG. Intervjustudierna 
omfattar dels socialtjänstpersonal inom SIG med syfte att få en mer fördjupad bild av 
arbetsprocessen, dels intervjuer med ungdomar som deltagit i SIG.

Slutsatser
Urvalet av ungdomar till SIG utgår i stor utsträckningen inte från en systematisk 
bakgrundsanalys av förekomsten av kriminella nätverk och individuella riskfaktorer 
kopplade till kriminalitet i kommunerna och stadsdelarna. Istället handlar det ofta om 
en kombination av oro från polisens och socialtjänstens sida och registeruppgifter om 
redan kända ungdomar med kriminell koppling. Hur denna koppling ser ut kan variera 
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stort men handlar mer sällan om gängkriminalitet eller organiserad brottslighet. Två 
huvudgrupper kan särskiljas: äldre kriminellt aktiva ungdomar som begår brott av grövre 
karaktär, och yngre mindre kriminellt belastade som vistas i riskmiljöer. Att rekrytera 
de tyngst kriminella ungdomarna till SIG har visat sig svårt; bland annat på grund av 
att polisen är med och ett krav på samtycke till informationsdelning mellan involverade 
aktörer. Också mindre kriminellt belastade ungdomar kan vara svåra att motivera till en 
så pass omfattande insats som SIG kan vara. 

Att urvalet av ungdomar till SIG ofta inte bygger på en systematisk bakgrundsanalys 
utan istället går mer direkt på redan kända ungdomar med kriminella kopplingar leder 
till en osäkerhet om vilka ungdomar som kan vara en optimal målgrupp för SIG – dels 
ur ett komparativt perspektiv kommuner och stadsdelar emellan, dels i förhållande till de 
ursprungliga intentionerna med SIG.

Att SIG har utvecklats från en tänkt generell samarbets- eller samverkansmodell mellan 
i första hand polisen, socialtjänsten och skolan till att också vara en individuell behovs-
prövad socialtjänstinsats har i den aktuella utvärderingen fått två konsekvenser. En är att 
utvalsprocessen av ungdomar till sociala insatsgrupper är mindre samordnad och mer 
bygger på ”tips” från individuella medarbetare än vad som beskrivs i vägledningarna 
från Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen; och en annan att det har utvecklats ett tydligt 
salutogent perspektiv på arbetet med ungdomarna inom SIG. Tillsammans med ett 
aktörsgemensamt individanpassat stöd och att etablera ett engagemang som lever vidare 
efter SIG-insatsen, kännetecknar det salutogena perspektivet SIG som behovsprövad 
socialtjänstinsats.

Det salutogena perspektivet, ett aktörsgemensamt individanpassat stöd, och att etablera 
ett engagemang som lever vidare efter SIG-insatsen, särskiljer SIG som arbetssättet från 
andra för målgruppen aktuella insatser. En förutsättning för alla tre funktionerna är de 
återkommande myndighets- och aktörsövergripande samarbetsmöten som ingår i SIG 
som arbetssätt, liksom SIG-deltagarnas medgivande till informationsdelning. Mötena 
möjliggör överblick och koordination, en röd tråd genom hela stöd-/insatsprocessen. 
En viktig punkt är att mötena genomförs utifrån det salutogena perspektivet för att 
inte upplevas negativt, som rättegångsliknande från ungdomarnas sida. Något som lyfts 
fram som särskiljande för SIG jämfört med ordinarie klientarbete är också att samar-
betet kan leda till att snabbare och smidigare få fram resurser till en viss individinsats. 
Utvärderingen visar samtidigt att utöver polisen och socialtjänsten, och i viss mån skolan, 
så deltar få andra potentiella lokala offentliga och privata aktörer i de övergripande 
samarbetsmötena.

Ett perspektiv som idag lyfts inom kriminologin när det gäller ungdomskriminalitet 
och individualprevention är att kriminalitet, snarare än att ses som kopplad till vissa 
individer, ska ses om ett inslag i en bredare social problematik som följer vissa grupper 
i befolkningen och som främst förekommer i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. 
Forskningen pekar också mot att det är svårt att identifiera vilka ungdomar i en riskgrupp 
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som kommer att utveckla en kriminell livsstil. En möjlig konsekvens av detta för arbetet 
med SIG är att urvalet av och fokuserandet på vissa ungdomar bör kombineras med olika 
former av resursskapande insatser till riskgruppen som helhet och till nyckelfunktioner i 
lokalsamhället. Eftersom polisens och socialtjänstens mandat och resurser är begränsade 
utanför de individuella insatserna så måste ett sådant arbete inkluderar såväl civilsamhäl-
lets organisationer och privata företagare som en väl fungerande offentlig service. Det 
handlar om att motverka segregation och att höja lokalsamhällets socioekonomiska status 
genom tillgång till grundläggande funktioner som bra bostäder och skolor, ett för breda 
grupper attraktivt fritids- och föreningsliv, en fungerande arbetsmarknad och möjlighe-
ter till egenförsörjning. 

För att SIG ska kunna utvecklas ur ett individuellt perspektiv innebär den skisserade 
bilden ovan att ett bredare och över tid mer aktivt socialt nätverk än vad som idag ofta 
är fallet behöver etableras runt SIG-ungdomarna. Detta inte minst då SIG som arbets-
form och biståndsinsats är tidsbegränsad. Bredden, långsiktigheten och lokalsamhällets 
betydelse för att stävja ungdomskriminalitet medför också att fler aktörer än idag måste 
involveras i såväl det kort- som långsiktiga arbetet för att vidmakthålla och förstärka en 
positiv individuell utveckling som kan ha påbörjats under SIG-insatsen. Det gäller såväl 
offentliga myndigheter som företrädare för det lokala civilsamhället. Det kan röra sig om 
att faktorer som praktikplatser, arbete, boende och fritidsaktiviteter behöver utvecklas 
för att skapa en materiell och social grund som kan stödja en fortsatt positiv utveckling 
efter att den formella SIG-insatsen är avslutad.
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Del 1  
Bakgrund, syfte och metod

Bakgrund
Sociala insatsgrupper är ett arbetssätt som syftar till att motverka livsstilskriminalitet 
och organiserad brottslighet bland ungdomar och unga vuxna. Målsättningen är att både 
förhindra att ungdomar rekryteras till en kriminell livsstil och att underlätta avhopp 
bland de som befinner sig inom organiserad brottslighet eller som identifierar sig som 
livsstilskriminella. Med livsstilskriminalitet eller kriminell livsstil avses ofta en person 
som lever och verkar i kriminella miljöer och som ägnar sig åt kriminella handlingar i en 
sådan utsträckning och omfattning att det utgör en väsentlig del av personens sätt att leva 
och försörja sig. Debuten sker ofta i unga år (Socialstyrelsen 2012; Andersson & Nordh 
2014).

En bärande idé är att man ska nå dessa målsättningar genom samverkan mellan myndig-
heter och organisationer som kommer i kontakt med berörda ungdomar – framförallt 
socialtjänst, skola och polis. Sociala insatsgrupper (ofta förkortat SIG) kan idag antingen 
ges som en individuell behovsprövad socialtjänstinsats som i sig kan innehålla en eller 
flera insatser, och eller vara en samverkansform mellan berörda myndigheter och profes-
sionella och ibland också representanter för civilsamhället. Idén om sociala insatsgrupper 
presenterades första gången i betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och 
underlätta avhopp (SOU 2010:15), något som ledde till att regeringen gav Rikspolisstyrel-
sen i uppdrag att genomföra en nationell pilotverksamhet med sociala insatsgrupper. 
Pilotverksamheten genomfördes i tolv kommuner mellan den 15 juni 2011 och 31 oktober 
2012 och utvärderades av Ersta Sköndal högskola (Wollter, Kassman & Oscarsson 2013). 
En av slutsatserna i utvärderingen är att verksamheten lett till att lokala samverkans-
former utvecklats, men att kommunerna inte blivit bättre på att identifiera ungdomar i 
målgruppen.

Under och efter pilotverksamheten har sociala insatsgrupper spridits över landet 
och fanns våren 2014 i cirka 55 svenska kommuner. I april 2011 gav Socialnämnden i 
Stockholm stad socialförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för och 
genomföra en försöksverksamhet med sociala insatsgrupper i Västerort. Denna försöks-
verksamhet ledde till utvecklandet av ett koordinerat stadsövergripande stöd för sociala 
insatsgrupper med fokus på hela staden; och i 2012 års budget uppmanades fler stadsde-
lar att påbörja arbetet med sociala insatsgrupper. Under våren 2013 gavs Ersta Sköndal 
högskola uppdrag att utvärdera det pågående arbetet med sociala insatsgrupper i Stock-
holm och också i Botkyrka och Södertälje. Södertälje är en av de första kommunerna i 
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Sverige som började arbetade med sociala insatsgrupper. Verksamhet där startade i mars 
2011 och i september samma år följde Botkyrka efter. Inom Stockholm stad var Spånga-
Tensta stadsdelsförvaltning först ut i november 2011. 

Syfte och frågeställningar
Genom att närmare beskriva och analysera hur man inom socialtjänsten konkret arbetar 
med sociala insatsgrupper är syftet med utvärderingen att utveckla kunskapen kring 
sociala insatsgrupper som ett arbetssätt för att motverka en fortsatt kriminell utveck-
ling bland ungdomar och unga vuxna. Det finns flera skäl för behovet av en sådan 
kunskapsutveckling. Ett är att sociala insatsgrupper är ett relativt nytt arbetssätt gente-
mot målgruppen och ett annat att det från att ha varit en samverkansform mellan olika 
myndigheter nu också ges som behovsprövad insats inom socialtjänsten. Ett tredje skäl är 
att arbetssättet sprids bland kommuner över landet trots att det saknas oberoende utvär-
deringar som visar på dess effekter på kriminaliteten inom målgruppen. När det gäller det 
senare fick Socialstyrelsen 2014 ett uppdrag av regeringen att bland annat på individnivå 
utvärdera resultatet av sociala insatsgrupper. En delredovisning av själva samverkans-
formen sociala insatsgrupper har publicerats 2016 och utvärdringen ska slutredovisas 30 
september 2017 (Socialstyrelsen 2016). Förutom effektstudier finns det således ett behov 
av fördjupade kunskaper om i vilka former, med vilka metoder och med vilket innehåll 
arbetet med sociala insatsgrupper bedrivs – annorlunda uttryckt: Hur ”gör man sociala 
insatsgrupper”?

Medan tidigare utvärderingar främst fokuserat på implementeringen av SIG och samver-
kan mellan polis och socialtjänst (Wollter, Kassman, & Oscarsson, 2013), fokuserar 
föreliggande utvärdering mer på innehållet i biståndsinsatsen social insatsgrupp och på 
vad de som får insatsen anser om den. Resultatet kommer att bland annat jämföras med 
nationella vägledningar för SIG för att se hur policy och praktik förhåller sig till varandra. 
Utvärderingens syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

• Hur bedrivs arbetet med sociala insatsgrupper och vilket stöd och vilka insatser 
får de ungdomar som deltar i verksamheten?

• Hur är arbetet med sociala insatsgrupper utformat i förhållande till de nationella 
vägledningar som finns för den här typen av verksamheter?

• Vilka är ungdomarna som deltar i sociala insatsgrupper och hur ser de själva på 
det stöd och den hjälp de får?

Utvärderingens uppläggning har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i 
Stockholm.
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Avgränsningar
Utvärderingen fokuserar enligt uppdraget på socialtjänstens arbete i form av sociala 
insatsgrupper. En bakgrund är att sociala insatsgrupper gått från att vara en samarbets-
form mellan framför allt socialtjänsten och polisen till att i många kommuner bli en 
individuell behovsprövad socialtjänstinsats, bland annat i Stockholm och Södertälje (dock 
inte i Botkyrka). Avgränsningen innebär inte att andra aktörer lämnas utanför, men att 
enbart professionella inom socialtjänsten har intervjuats. En annan avgränsning är att 
utvärderingen fokuserar på de enheter inom socialtjänsten som arbetar med ungdomar 
upp till 18 år.

Metod
För att besvara utvärderingens frågeställningar har två enkät- och två intervjustudier 
genomförts. Den övergripande utvärderings- och analysmodellen är programteoriut-
värdering – en teoridriven utvärderingsansats som är lämplig för att beskriva, analysera 
och bedöma komplexa verksamheter (se t.ex. Chen & Rossi 1992). Inom ramen för 
den teoretiska ansatsen kommer de studerade verksamheterna också att beskrivas och 
analysen utifrån tre andra perspektiv: case management, ett salutogent perspektiv och 
motivationsteori.

Programteoriutvärderingen
Programteoriutvärdering bygger på en så kallad programteori som är en beskrivning 
av vad en eller flera intressenter i en verksamhet (till exempel beställare eller finansiär, 
ansvariga eller utförare) har tänkt ska ske inom ramen för verksamheten. Programteorin 
kan antingen vara formulerad på förhand, innan verksamheten startar, eller i efterhand 
genom en rekonstruktion av vad som var tänkt skulle ske, och den innehåller vanligen 
fyra eller fem grundsteg: 1. Förutsättningar eller insatser av olika resurser (finansiering, 
personal, kompetens, mm.). 2. Processer eller aktiviteter, det som görs i verksamheten 
(information, möten, utbildning, behandlingsinsatser, mm). 3. Prestationer eller resultat 
som avser det direkta utfall av aktiviteterna; och 4. De kort- eller långsiktiga effekter, de 
skillnader processerna och prestationerna gör i det eller de förhållanden som ska föränd-
ras, i målet för verksamheten (Chen 2005; Rossi et al. 2004; Vedung 1998). Uttryckt på 
annat sätt: Vilka resurser ska tillföras och vilka aktiviteter ska implementeras riktade till 
vilka målgrupper, genomföras av vem eller vilka hur, var och när – och vilka är de efter-
strävade, förväntade effekterna, resultaten av aktiviteterna? En programteori omfattar 
med andra ord, optimalt, såväl planering och implementering av en verksamhet, som 
genomförande och utfall. 

Programteorin jämförs sedan med den faktiska verksamheten, med vilka processer och 
prestationer som i realiteten genomförs inom ramen för verksamheten och vilka effek-
ter de leder till. En programteori är således en form av processbeskrivning som ger en 
struktur i tid och rum som beskriver vad som är tänkt ska ske. Programteorin kan därför 
också beskrivas som att den består av tre olika delteorier: en implementeringsteori, en 
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processteori och en kausalteori, där den senare beskriver vilka insatser som ska leda 
till vilka prestationer som i sin tur ska leda till vilka effekter. Begreppen programteori 
och programteoriutvärdering kan därför ses som paraplybegrepp för olika former av 
programutvärderingar beroende på faktorer som var i en planerings-, implementerings- 
eller genomförandefas en verksamhet befinner sig och vad som är syftet med, fokus för 
utvärderingen (se Chen 2005). 

Den tidigare genomförda utvärderingen av pilotverksamheten med sociala insatsgrupper 
(Wollter, Kassman & Oscarsson 2013) avsåg dels implementeringsfasen, dels prestationer 
eller resultat i form av om nya samarbetsformer etablerades och att målgruppen unga 
i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil identifierades. Den här aktuella program-
utvärderingen avser genomförandefasen och har fokus på de processer eller aktiviteter 
som sker när man i den dagliga operativa verksamheten ”gör SIG”. Den kan beskrivas 
som en bedömningsorienterad processutvärdering av hur verksamheten har implemen-
terats i förhållande till den tänkta planen för SIG och dess rational (Chen 2005). Den 
kan härigenom fungera som underlag för att förstå hur SIG generellt har utvecklats och 
om det finns behov av att modifiera program- eller verksamhetsplanen. En programut-
värdering av den aktuella typen kan också utgöra en kontext för en effektutvärdering av 
SIG, och i en sådan ligga till grund för till exempel tolkningar och hypoteser av varför 
utfallet av verksamheten eventuellt inte är det förväntade på en eller flera punkter; det vill 
säga utgöra en fond för en kausalteori om relationen mellan processer och prestationer 
i verksamheten och de effekter man vill åstadkomma (Chen 2005). Vid en effektupp-
följning utan en programteori står vi inför den så kallade ”black box”-frågan: Vad är 
det i verksamheten som åstadkommer, eller inte åstadkommer, de effekter eller avsaknad 
av effektet vi kan konstatera? Och ”vad” kan här vara såväl enstaka som samverkande 
faktorer, som en från början ”feltänkt” programteori eller lyckad eller misslyckad imple-
mentering av den tänka verksamheten.

Den här aktuella utvärderingen har utgått från två program- eller verksamhetsplaner: 
Dels en något omarbetad version den programteori som upprättades inom ramen för den 
tidigare utvärderingen av Rikspolisstyrelsens pilotverksamhet med sociala insatsgrupper 
(Wollter, Kassman & Oscarsson 2013), dels en som bygger på en vägledning för sociala 
insatsgrupper som tagits fram av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2012). Det handlar 
således om två programteorier som konstruerats i efterhand utifrån dessa myndigheters 
projekt- och vägledningsdokument. Medan Rikspolisstyrelsens enbart betraktar och 
beskriver sociala insatsgrupper som en form för samverkan, handlar den senare också 
specifikt om socialtjänstens handläggning och dokumentation i samband med utredning 
och beslut om insatser i form av sociala insatsgrupper. (Se vidare Del 2, Programteorier 
för sociala insatsgrupper).

Enkätstudierna
Två enkätstudier har genomförts inom ramen för utvärderingen. Syftet har varit att ge en 
grundläggande bild av hur man inom socialtjänsten arbetar med SIG i de aktuella kommu-
nerna och stadsdelarna och av vilka insatser som ges inom ramen för SIG. Enkätstudie 1 
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undersöker arbetsprocesserna för SIG i de aktuella kommunerna och stadsdelarna (se 
enkäten i bilaga 1). Enkätstudie 2 undersöker vilka insatser SIG-deltagarna får och jämför 
detta med en grupp kriminellt aktiva ungdomar som fått andra insatser än SIG (se bilaga 
4). Syftet med jämförelsegruppen är att få indikationer på om ett SIG-deltagande kan 
innebära en annan insatsrepertoar än ”gängse” socialtjänstinsatser.

Enkäten i studie 1 skickades via e-post till samordnarna eller så kallade lotsar i Södertälje 
och Botkyrka (en till vardera kommunen) och till de 8 stadsdelsförvaltningar i Stockholm 
stad som våren 2013 hade påbörjat och bedömdes ha kommit en bit på väg i att utveckla 
SIG som biståndsbedömd insats (en enkät per stadsdel) – totalt 10 utvärderingsenheter. 
Stadsdelarna i Stockholm är Skarpnäck, Farsta, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, 
Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantör. Enkäten 
besvarades via e-post av samtliga enheter.

Enkäten i studie 2 skickades även den via e-post till lots/samordnare i varje kommun/
stadsdel i utvärderingen. De ifyllda dokumenten skickas tillbaka med ”vanlig” post. I 
enkätstudien bad vi lots/samordnare att matcha varje SIG-deltagare med en ungdom 
som fick en annan insats än SIG, men med liknande orsak det vill säga kriminalitet. 
Dessa två grupper kategoriserades som Grupp A (SIG-deltagare) och Grupp B (annan 
insats än SIG) och definierades enligt följande i enkäten: Grupp A är ”Personer som med 
egen kriminalitet som ensam eller bidragande orsak deltagit i en social insatsgrupp någon 
gång under perioden 1 januari 2011 – 31 december 2013”; och grupp B är ”Personer som 
med egen kriminalitet som ensam eller bidragande orsak fått insatser från socialtjänsten, 
men inte deltagit i en social insatsgrupp någon gång under perioden 1 januari 2011 till 
1 december 2013”. Utifrån dessa definitioner skulle lots/samordnare som genomförde 
matchningen även ta hänsyn till följande aspekter: ”Matchningen innebär att personerna 
i grupp A och grupp B så långt möjligt ska: (1) vara födda samma år, (2) ha samma kön 
och (3) insatsen har påbörjats samma år (om detta inte går, i första hand året innan och i 
andra hand året efter)”. Totalt identifierades 78 stycken SIG-deltagare och 41 ungdomar i 
jämförelsegruppen under den aktuella perioden. Att antalet ungdomar i jämförelsegrup-
pen understiger SIG-gruppen beror enligt kontroller med de deltagande enheterna på 
att det inte är fler ungdomar som uppfyller matchningskriterierna. Enligt några enheter 
ingår samtliga ungdomar i kommunen eller stadsdelen som uppfyller kriminalitetskriteriet 
och som fått en insats från socialtjänsten i en social insatsgrupp. De inkomna enkäterna 
kodades i Excel, där enklare statistiska beräkningar genomfördes och tabeller skapades.

Intervjustudierna
Totalt har 20 personer intervjuats: 14 stycken från socialtjänsten, fem ungdomar som 
deltagit i SIG och en förälder. Av SIG-deltagarna var två aktiva deltagare vid intervju-
tillfället och de andra tre hade avslutat sitt deltagande i SIG. Av anonymitetsskäl presen-
teras ingen information om i vilka kommuner eller stadsdel de intervjuade ungdomarna 
bor. Intervjun med föräldern ingår inte heller i denna utvärdering. Intervjuerna med 
SIG-deltagarna genomfördes under perioden oktober 2013 till mars 2014 – tre per telefon 
och två vid möten med ungdomarna. 
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Intervjuerna med SIG-personalen genomfördes i Botkyrka och Södertälje och i Farsta, 
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Skärholmen, det vill säga i sex av de tio områden 
som ingår i utvärderingen. Samtliga intervjuer genomfördes på personalens arbetsplatser. 
Se tabell 1.

Tabell 1. Intervjuade SIG-medarbetare – kommun/stadsdel, befattning och antal

Kommun/stadsdel Professionella som intervjuades

Botkyrka Gruppchef för ungdomsgruppen samt tre samordnare

Farsta Två samordnare

Hässelby-Vällingby En lots

Rinkeby-Kista En samordnare och en utredande socialsekreterare

Skärholmen En samordnare

Södertälje En gruppchef och tre lotsar

Några metodkommentarer
Utvärderingens design och resultat innebär en kombination av kvalitativa och kvanti-
tativa data. Den bild som rapporten ger av arbetet i de sociala insatsgrupperna bygger 
huvudsakligen på enkät- och intervjusvar från den socialtjänstpersonal som arbetar med 
SIG i de aktuella områdena. Det är således personalens egna upplevelser och erfarenheter 
av arbetet som utvärderingen vilar på, och inte faktiska observationer av hur det bedrivs. 
Utvärderingen ger vidare begränsade kunskaper om hur den bild SIG-medarbetarna ger 
av arbetet överensstämmer med den bild andra centrala aktörer inom bland annat social-
tjänsten, polisen och skolan har av verksamheten. 

Utvärderingens ambition är att, med begränsningarna ovan, ge en så valid bild som 
möjligt av hur arbetet i sociala insatsgrupper bedrivs i de aktuella kommunerna och 
stadsdelsförvaltningarna; och att med detta som utgångspunkt analysera och utvärdera 
arbetet i förhållande till de nationella vägledningarna för sociala insatsgrupper. En fråga 
är om utvärderingens resultat också kan gälla hur arbetet bedrivs i andra kommuner och 
stadsdelar. Antalet kommuner i utvärderingen är för litet och kommunerna och stadsde-
larna är inte valda på ett sätt som gör att de kan utgöra ett statistiskt representativt urval 
av sociala insatsgrupper eller ses som typfall. Ett alternativ är då att se till andra sätt att 
generalisera resultaten, att överföra eller tillämpa dem på andra bostadsområden. Frågan 
tas upp i den avslutande diskussionsdelen av rapporten. 

Teoretiska perspektiv
Utvärderingen sker i huvudsak utifrån en empirisk grund och ett programteoretiskt 
perspektiv. Till skillnad från den tidigare utvärderingen som avsåg implementeringen av 
sociala insatsgrupper i 12 pilotområden (Wollter, Kassman & Oscarsson 2013) har den 
här aktuella utvärderingen ett fokus på skedet efter implementeringen, på det löpande 
operativa arbetet med eller i SIG. För att ge en ökad förståelse för resultaten, av skillnader 
och likheter mellan olika förutsättningar och arbetssätt inom SIG, och för att sätta in SIG 
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i en större kontext av socialt förändringsarbete, används också några andra perspektiv 
och teorier inom bland annat socialpsykiatri och socialt arbete: case management, det 
salutogena perspektivet och motivationsteorier. 

Case management (CM) har valts för att SIG som principiell samverkans- eller samarbets-
form har gemensamma drag med hur CM använts som metod inom den öppna psykiatrin. 
CM har också framförts som framgångsrikt, och betydelsen av en välfungerande operativ 
samarbetsstruktur lyftes fram i den tidigare utvärderingen av SIG (Wollter, Kassman & 
Oscarsson 2013). Det salutogena perspektivet och motivationsteorier har valts för att de 
lyfter fram betydelsen av positiva, stärkande faktorer hos individen själv och i indivi-
dens omgivning, och betydelsen av individens egen vilja till förändring – centralt inte 
minst inom socialt öppenvårdsarbete. Motivationsfaktorn har också en central betydelse 
inom SIG då arbetet bygger på att individen lämnar sitt samtycke till att information 
delas mellan de deltagande parterna; något som enligt den tidigare utvärderingen ibland 
var svårt att få till stånd och som påverkade urvalet av SIG-deltagare. Det salutogena 
perspektivet har också valts för att det i den här aktuella utvärderingen lyfts fram som en 
central, sammanhållande faktor.

De kompletterande teoretiska perspektiven har således valts för att de dels uppvisar 
likheter med SIG som principiell samverkans- eller samarbetsform, dels ger möjlighet att 
analysera centrala aspekter av det dagliga arbetet i SIG såsom det framstår i denna och i 
den tidigare utvärderingen. Det vidgade teoretiska perspektivet ger också möjligheter att 
diskutera resultatens generaliserbarhet till andra liknande verksamheter utanför de som 
ingår i den här aktuella utvärderingen. De tre perspektiven presenteras något utförligare 
nedan.

Case management
Det övergripande syftet med metoden case management (CM) är att människor med 
svåra psykiatriska problem ska anpassas till samhället och att undvika återinläggning i 
slutenvård. CM är här en insats för att samordna den vård mottagaren får från flera olika 
vårdgivare eller professionella. Målgruppen är de svåraste fallen inom psykiatrin men 
som ändå bedöms gå att behandla i öppenvård med målsättningen anpassning till ett mer 
socialt och ekonomiskt fungerande liv. De har ofta ett komplext vårdbehov som inklude-
rar annan problematik än huvudproblemet och också erfarenhet av institutionsvård. Det 
finnas därför ett behov av insatser från flera vårdgivare och professioner för att erbjuda 
ett balanserat och samordnat stöd. 

Över tid har CM utvecklats i olika riktningar men gemensamt är att en person, en så 
kallad case manager, har en koordinerande funktion. Den tidiga utvecklingen av CM 
som metod brukar delas upp i tre spår: entreprenörsmodellen, mäklarmodellen och den 
multiprofessionella modellen (se Piuva & Lobos 2007; Payne 2000). I entreprenörsmodel-
len har case managern ansvar för att ta fram en plan och ett ”vårdpaket” inom ramarna 
för ett budgetansvar. Brukarens inflytande och medskapande är begränsat. Inom mäklar-
modellen är brukarmedverkan större och case managern har en mer assisterande och 
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administrativ roll som innebär att bedöma behov, upprätta en plan, samordna, följa upp 
och utvärdera det sammantagna stödet. I den multiprofessionella modellen ingår case 
managern i ett team som samordnar komplexa insatser till en brukare. Case managern har 
ett mindre antal brukare än i de två föregående modellerna och arbetar högintensivt med 
dessa. I vissa modeller av multiprofessionell CM har case managern förutom ansvaret för 
vård och omsorg också ett ansvar för att stödja och övervaka klientens förhållanden till 
samhällsservice i övrigt och när det gäller praktiskt vardagliga saker - till exempel inom 
så kallad Clinical Case Management (CCM). Andra kända teambaserade varianter av CM 
är Assertive Community Treatment (ACT) och Intensive Care Management (ICM). Den 
främsta skillnaden mellan de mulitprofessionella modellerna och mäklar- och entrepre-
nörsmodellen är relationen till brukaren, där den multiprofessionella modellen bygger på 
en mycket nära relation mellan brukare och case manager. 

Några av de multiprofessionella modellerna har visat på goda resultat (se Piuva & Lobos 
2007). ACT har i flera studier visat sig reducera den framtida institutionsvården jämfört 
med andra liknande metoder. ACT har också visat goda resultat när det gäller målsätt-
ningen att psykiskt sjuka hemlösa ska få ett ordnat boenden. De mindre intensiva och 
mer byråkratiska varianterna av CM visar dock inte på bättre resultat jämfört med andra 
metoder för samma målgrupp.

Salutogent perspektiv
Det salutogena perspektivet innebär ett fokus på det som skapar och vidmakthåller hälsa 
(Antonovsky 1987) och utvecklades som ett alternativ till den medicinska praktiken, 
som genom diagnostisering fokuserar på sjukdomstillståndet (Tamm, 2012; Ryden & 
Stenström, 2008) I ett salutogent förändringsarbete fokuseras det som fungerar bra, det 
som är friskt eller det som har potential att bli det, på styrkor och möjligheter. En central 
del av teorin är att man i förändringsarbetet kartlägger och utgår ifrån den aktuella situa-
tionen och ett centralt perspektiv är att betrakta individen i ett kontinuum hälsa – ohälsa. 
Den professionelles uppgift är att tillsammans med brukaren föra denne närmare den 
hälsosamma sidan av kontinuumet, vilket innebär ett annat perspektiv än det medicinskt 
diagnostiska mer digitala – antingen är man sjuk eller inte. 

Motivationsteori
Att försöka motivera till förändring är en central del av socialt arbete. Detta gäller 
särskilt socialt arbete med ett tydligt förändringsperspektiv där brukarens livssituation 
ska förändras från en situation till en annan. Motivationsarbete är till exempel centralt 
i arbetet med missbrukare, hemlösa och i rehabiliteringen av personer som drabbats av 
psykisk eller fysisk ohälsa. När det gäller sociala insatsgrupper så innebär insatsen ofta 
att man försöker få till relativt stora förändringar i SIG-deltagarnas liv. En av de mer 
använda metoderna inom socialt arbete i bland annat Sverige för att motivera brukare till 
förändring är Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) (Miller & Rollnick 
2002). Metoden utvecklades inom missbrukarvården och en central del av förändrings-
processen är brukarens egen motivation till och uttalanden om förändring som kan 
följa ett mönster i fem steg: (1) problemupplevelse, (2) egenbekymring, (3) intention om 
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förändring, (4) tillvägagångssätt för förändring, och (5) förmåga att genomföra föränd-
ring (Barth & Näsholm, 2006, s. 111). MI nämns också som en av flera tänkbara metoder 
i Socialstyrelsens (2012) vägledning för sociala insatsgrupper. Där påpekas samtidigt att 
metoden inte utvärderats för den här aktuella målgruppen.

Genom dessa insikter och uttalanden kan motivationselement skapas i samspelet mellan 
professionell och brukare. Stegen kan vara förändringsinriktade om de uttalas i kombina-
tion med målsättningar som till exempel att bryta ett narkotikamissbruk eller ta sig ur 
hemlöshet. Dessa förändringsinriktade uttalanden är i behandlingskontexten inom MI 
ofta blandade med uttalanden som signalerar motstånd till förändring; detta då begrep-
pen motstånd och motivation i en förändringsprocess är tätt knutna till varandra och 
”förändring sker i en slags balans mellan motivationsfaktorer och motståndsfaktorer” 
(Barth & Näsholm, 2006, s. 102). Andra centrala faktorer inom MI för att åstadkomma 
en förändringsprocess är att skapa en diskrepans mellan hur personen lever och hur den 
vill leva, och ambivalens till huruvida ”förändringen är nödvändig, om de kommer att 
lyckas, om det är värt ansträngningen eller om förändringen kommer att innebära att de 
förlorar något” (Barth & Näsholm, 2006, s. 91).

MI utgår bland annat från den så kallade Stages of Change-modellen (SOC) (Prochaska 
& Di Clemente 1986). Modellen beskriver fem steg som är vanligt förekommande i en 
förändringsprocess: (1) före-begrundan, (2) begrundan, (3) beslut/förberedelse, (4) 
handling, och (5) stabilisering. Enligt modellen innehåller varje steg ett antal psykolo-
giska utmaningar som ska hanteras innan nästa steg kan tas, vilket innebär att man kan 
stanna upp, återgå till tidigare stadium, eller fortsätta förändringsarbetet.
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Del 2 
Programteorier för sociala insatsgrupper

I det följande kapitlet formuleras två programteorier för sociala insatsgrupper där den 
tänkta organiseringen, arbetssättet och målsättningar beskrivs. Programteorierna kan 
sedan jämföras med det faktiska arbetet med sociala insatsgrupper såsom det beskrivs i 
Botkyrka, Stockholm och Södertälje. Programteorierna har konstruerats utifrån Social-
styrelsens respektive Rikspolisstyrelsens vägledande dokument för sociala insatsgrupper. 
Rikspolisstyrelsens vägledning formulerades i samband med den nationella pilotverk-
samheten med sociala insatsgrupper som bedrevs mellan 2011 och oktober 2012 och 
består av två dokument: Åtagande (Rikspolisstyrelsen, 2011) och Checklista (Rikspolis-
styrelsen, 2012). Det förra dokumentet är avsett att undertecknas av högsta ledningen för 
de kommuner och polismyndigheter som ingick i försöksverksamheten. I slutet av 2012 
presenterade Socialstyrelsen sin vägledning för sociala insatsgrupper, Samverkan i sociala 
insatsgrupper (Socialstyrelsen, 2012), som tagits fram på uppdrag av regeringen. Utifrån 
dessa tre dokument har två olika programteorier konstruerats – en utifrån Socialstyrel-
sens vägledning och en utifrån Rikspolisstyrelsens.

Sociala insatsgrupper innebär i de allra flesta kommuner implementeringen av ett mer 
eller mindre nytt arbetssätt och både Socialstyrelsens och Rikspolisstyrelsens vägledning 
innehåller anvisningar för olika faser i en sådan process: Hur arbetet ska organiseras, 
målgruppen identifieras, och hur arbetet sedan ska genomföras. I programteorierna 
benämns dessa tre faser Initieringsfasen, Rekryteringsfasen och den Reguljära fasen, och 
de kommande tre delarna där de lokala arbetssätten presenteras är upplagda efter dessa 
faser. Varje del avslutas med en analys av likheter och skillnader mellan programteoriernas 
”ideala” eller generella beskrivningar av hur SIG bör eller kan bedrivas och de studerade 
verksamheternas faktiska arbete såsom personalen beskriver det. Beskrivningarna av det 
faktiska arbetet begränsas samtidigt inte av den ram som programteorierna ger, utan de 
intervjuade har getts ett vidare utrymme att beskriva sina verksamheter. Programteori-
utvärderingen innebär således en jämförelse mellan idé och praktik utan att den förra 
begränsar den empiriska bilden av den senare. 

Programteori Socialstyrelsens vägledning
Utifrån Socialstyrelsens vägledning för sociala insatsgrupper (Socialstyrelsen, 2012) har 
en programteori formulerats enligt figur 1 på nästa sida.
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Figur 1. Principiell programteori för sociala insatsgrupper – Socialstyrelsen.
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Initieringsfasen

Bakgrundsanalys
I initieringsfasen, det förberedande arbetet, föreslår Socialstyrelsen en kartläggning av 
den lokala problembilden kopplad till ungdomskriminalitet (Socialstyrelsen, 2012, s. 36). 
Syftet är att dels undersöka om sociala insatsgrupper behövs i kommunen, dels hur ett 
sådant arbete i så fall ska utformas. Som underlag föreslås befintlig statistik och uppskatt-
ningar från tre myndigheter:

• Brottsförebyggande Rådet: Antal anmälda och uppklarade brott, antal 
misstänkta och lagförda personer (länsvis), resultat från trygghetsmätningar.

• Socialtjänsten: Uppskattningar av antal ungdomar som är aktuella för 
utredning eller insatser på grund av eget beteende som missbruk, kriminalitet 
eller andra riskfaktorer, till exempel att det finns familjemedlemmar och 
vänner som begår brott eller har problem med missbruk.

• Polisen: Förekomst av brott specificerat i tid och plats, antal ungdomar som 
misstänks för olika brottstyper, förekomst av kriminella grupperingar, förekomst 
av narkotika 

Organisering 
Socialstyrelsen poängterar att det i initieringsfasen är viktigt att tydligt organisera det 
framtida arbetet i SIG. En central aspekt är att förankra arbetet på övergripande nivå för 
att skapa legitimitet inom olika delar av organisationen (Socialstyrelsen, 2012, s. 36). Ett 
sätt som lyfts fram är att bilda samverkansgrupper på tre nivåer: en övergripande nivå 
där chefer med beslutsmandat för den egna organisationen deltar, en mellanchefsnivå, 
och en operativ samverkansgrupp som utför arbetet med ungdomarna och deras familjer. 
Andra modeller kan också vara lämpliga utifrån lokala förutsättningar och behov, och 
redan etablerade strukturer för samverkan mellan polis och kommunen kan användas 
(a.a. s. 39). Vidare rekommenderas att en samordnare utses som ansvarar för att koordi-
nera involverade aktörers samverkan och de insatser och det stöd som ges till den unge. 
Samordnaruppgifterna kan antingen delas upp på två personer eller ligga på en samord-
nare (a.a. s. 40).

Strategiska beslut och samsyn
En annan viktig del av initieringsfasen är att över myndighetsgränserna diskuterar de 
sociala insatsgrupperna och skapar en gemensam utgångspunkt och ett gemensamt 
perspektiv på SIG-arbetet. Följande punkter bör vara tydliggjorda innan arbetet sätter 
igång (Socialstyrelsen 2012, s. 41):

• Målsättningen med samverkan.

• Målgruppen för arbetet.

• Vilka roller och ansvar de olika ingående aktörerna ska ha.
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• Vilka rutiner som ska gälla för olika delar i arbetet. 

• Hur uppföljningen av arbetet ska gå till. 

Det är också viktigt att klargöra vilka ekonomiska och personella resurser som varje 
aktör kan bidra med; och fördelaktigt om de gemensamma utgångspunkterna för samver-
kan kan formaliseras i en samverkansöverenskommelse mellan högsta ledningarna i de 
aktuella verksamheterna där till exempel ”målsättningen, målgrupp för arbetet och de 
ingående aktörernas roller och ansvar” klargörs (Socialstyrelsen, 2012, s. 41). Utöver detta 
övergripande dokument kan man i ett gemensamt dokument även formalisera rutiner 
kopplade till det praktiska arbetet, till exempel (a.a. s. 43):

• Hur man ska upptäcka ungdomar i behov av stöd. 

• Vad som ska gälla för inhämtande av samtycke.

• Hur man ska hantera sekretessfrågor.

• Hur uppföljningen av arbetet ska gå till 

När bakgrundsanalysen är genomförd ska man vara väl förberedda att börja arbeta opera-
tivt med SIG. Har man arbetat i enlighet med Socialstyrelsens vägledning ska man då 
ha kartlagt ungdomskriminaliteten för att kunna anpassa utformningen av SIG till den 
bild man fått fram, skapat en tydlig organisation med samverkan på flera nivåer, och 
skapat gemensamma myndighetsöverskridande utgångspunkter för SIG-arbetet. Nästa 
steg handlar om att rekrytera ungdomar till verksamheten. 

Rekryteringsfasen

Informera 
De sociala insatsgruppernas kärnverksamhet riktar sig ungdomar och unga vuxna. För 
att nå ut till den tilltänkta målgruppen framhåller Socialstyrelsen vikten av att sprida 
information om att sociala insatsgrupper finns i kommunen; något som kan göras både 
muntligt av myndigheter i deras kontakter med unga, men också i tryckt eller elektro-
nisk form. För tryckt information framhålls att massmedia ofta kan vara ett effektivt sätt 
att nå ut med budskap om insatser. Vidare framhålls att det är viktigt att kommunernas 
uppsökande verksamheter har relevant information att sprida muntligt och att enhetlig 
information finns på samtligt berörda myndighetsaktörers webbplatser. Informationen 
om SIG bör, oavsett media, vara lättillgänglig och språkligt anpassad till målgruppen 
(Socialstyrelsen, 2012, s. 45). 

Upptäcka och selektera 
Socialstyrelsen anser det centralt att det är utrett att de personer som erbjuds SIG har 
behov av ett så intensivt stöd som SIG utgör. Det finns annars en risk att stödet genererar 
kontraproduktiva effekter (Socialstyrelsen, 2012, s. 44). Socialstyrelsen framhåller därför 
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vikten av att selektionen genomförs strategiskt och på ett genomtänkt sätt. I vägledningen 
sägs att för att göra en ”samlad bedömning om en ungdoms risk att utveckla en kriminell 
livsstil är det med andra ord viktigt att ta hänsyn till vilka risk- och skyddsfaktorer som 
föreligger, om ungdomen debuterat tidigt i brott och vilket brott det då rörde sig om, 
om fler brott har begåtts och om det finns flera riskfaktorer samtidigt” (a.a. s. 47). Det 
är således ungdomarnas kriminella handlingar samt risk- och skyddsfaktorer som ska 
undersökas vid selektionen av SIG-deltagare.

Mottagare
Vilka ungdomar är det då som är önskvärda att få med i sociala insatsgrupper? Socialsty-
relsen beskriver målgruppen på följande sätt (Socialstyrelsen 2012, s. 44):

Sociala insatsgrupper kan erbjudas ungdomar som 

• riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil.

• behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil.

Kriminell livsstil definieras i vägledningen som ”en person ägnar sig åt kriminella 
handlingar i sådan utsträckning och i en sådan omfattning att det går att betrakta som en 
del av personens sätt att leva och försörja sig” (a.a. s. 10). 

Inhämta samtycke
När man funnit en ungdom som anses lämplig för SIG ska denne informeras om insat-
sen. För att den unge ska kunna delta i SIG måste han eller hon lämna samtycke till att 
sekretessen hävs mellan berörda aktörer. Och ofta behövs ett motiverande arbete för att 
ungdomen ska vilja delta. Här framhåller Socialstyrelsen att det är viktigt att eftersträva 
en situation där den unge och dennes föräldrar känner att de med förtroende kan lämna 
uppgifter och att skapa en upplevelse av att förändringsarbetet är meningsfullt (Socialsty-
relsen, 2012, s. 49). Att inhämta samtycket är en lämplig uppgift för socialtjänst, polis och 
skola, elevhälsa eller Komvux (a.a. s. 25). 

Reguljär fas
När man rekryterat unga i den önskade målgruppen, vilket stöd bör då enligt Socialstyrel-
sen erbjudas? För det första handlar det om samverkan, vilket är en grundläggande idé för 
de sociala insatsgrupperna, och för det andra att individanpassa stödet till ungdomarna. 
Såsom beskrivits under punkt 1 i figur 1 så föreslår Socialstyrelsen att man ska organisera 
samverkan på flera nivåer, på både strategisk och operativ nivå, och att det bör finnas 
någon samordnare som ansvarar för samverkan. 

Slutprestation samverkan
Socialstyrelsen tar i sin vägledning upp Rikspolisstyrelsens modell att organisera sociala 
insatsgrupper i tre nivåer – två av mer strategisk karaktär och en för operativ samverkan. 
För övergripande strategisk samverkan föreslår Socialstyrelsen en styrgrupp där det bör 
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ingå representanter från åtminstone socialtjänst, polis och skola, och med ansvar och 
mandat att fatta beslut på övergripande nivå. Följande ”tänkbara uppgifter” föreslås: 
Förankra arbetet i den egna organisationen, klargöra målsättningen med arbetet och 
vem det ska rikta sig till, förmedla de gemensamma utgångspunkter som ska gälla för 
arbetet, tillsätta resurser som krävs för att genomföra arbetet (till exempel en samord-
nare), klargöra ansvar och befogenheter för medarbetare, samt följa arbetet och efterfråga 
resultat (Socialstyrelsen, 2012, s. 37). 

Vidare föreslås en beredningsgrupp bestående av chefer inom socialtjänsten, närpolis-
chef, rektorer från skolan och enhetschef från fritidsförvaltningen för gemensamma 
diskussioner om vilka behov av stöd en enskild ungdom kan ha, vilka insatser som kan 
vara lämpliga att erbjuda ungdomen och vilka aktörer som kan vara lämpliga att involvera 
i arbetet (a.a. s. 38). När det gäller den operativa samverkan som sker kring ungdomen 
och dennes nätverk så beskriver Socialstyrelsen den på följande sätt:

Självklara aktörer när det gäller samverkan för den här målgruppen är socialtjänsten, 
polisen och skolan men andra professioner kan också vara mycket viktiga i arbetet 
exempelvis arbetsförmedlingen, barn- och ungdomspsykiatrin eller någon från en frivil-
ligorganisation eller en förening (a.a. s. 39).

Socialstyrelsen menar vidare att det är lämpligt att utse en samordnare för arbetet med 
SIG som kan leda, hålla ihop och följa upp samverkan, men också utgöra ett socialt och 
praktiskt stöd för ungdomen. Det kan vara lämpligt att denna person återfinns på organi-
satorisk mellannivå, det vill säga beredningsgruppen, för att kunna utgöra en länk mellan 
strategisk och utförande nivå. Samordnarrollen kan också delas upp mellan flera profes-
sionella, så att en person till exempel samordnar möten och samverkan medan en annan 
ansvarar för samordning av insatser och stöd till den unge (a.a. s. 40).

Slutprestation Individuellt anpassat stöd
Den andra huvuduppgiften i det operativa arbetet med SIG är att individanpassa insatser 
och stöd till den unge – att underlätta och samordna stödet och insatserna, vilket förutom 
socialtjänst och polis även kan inbegripa skola och fritid med flera. Enligt Socialstyrelsen 
kan man i åtgärdsplanen specificera följande: Vilka åtgärder som ska vidtas och av vem, 
när varje åtgärd ska vara genomförd, i vilken ordning åtgärderna ska genomföras, och 
hur genomförandet ska dokumenteras (Socialstyrelsen 2012, s. 42). Socialtjänsten har här 
det övergripande ansvaret för att upprätta och koordinera det individanpassade stödet, 
och lämpliga uppgifter inom ramen för SIG beskrivs vara att ”besluta om insatser” samt 
”upprätta genomförandeplaner och åtgärdsplaner” (a.a. s. 25). Som förslag på insatser ges 
en beskrivning av forskningsläget när det gäller att förhindra återfall i brottslighet och 
terapeutiska metoder framhålls här som effektiva (a.a. s. 59).
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Utfall
Målsättningen med sociala insatsgrupper beskrivs inte explicit i Socialstyrelsens vägled-
ning. Utifrån beskrivningarna av målgruppen (se Mottagare under Rekryteringsfasen) är 
det dock rimligt att anta att målsättningen med sociala insatsgrupper är a) att hindra 
att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk, och b) att ungdomar lämnar kriminella 
nätverk eller en kriminell livsstil. I anslutning till beskrivningarna av målgruppen står 
det att SIG är ”en lokal samarbetsform där insatser för att förhindra att unga utvecklar en 
kriminell livsstil samordnas på individnivå” (Socialstyrelsen 2012, s. 6).
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Programteori Rikspolisstyrelsens vägledning
Utifrån Rikspolisstyrelsens vägledning för sociala insatsgrupper i det nationella pilotpro-
jektet, Checklista (Rikspolisstyrelsen, 2012) och Åtagande (Rikspolisstyrelsen, 2011), har 
en programteori formulerats enlig figur 2 nedan. Se också Wollter, Kassman & Oscars-
son, 2013.

Figur 2. Principiell programteori för sociala insatsgrupper – Rikspolisstyrelsen (P = polisen är ansvarig, 
S = socialtjänsten är ansvarig)
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguljär fas 
1. Slutprestation samarbete 
• Organisera samverkansstrukturer 
• Knyta berörda aktörer till arbetet med 

sociala insatsgrupper (S)
   

• Ansvara för möten mellan berörda aktörer 
(S) 

• Delta i möten och bidra med lokal 
information (P) 

2. Slutprestation individuellt anpassat stöd 
• Ansvara för en individuell åtgärdsplan (S) 
• Genomföra aktiviteterna i åtgärdsplanen (S och P) 
• Följa upp åtagandena i de individuella åtgärdsplanerna 

(S) 
• Fortlöpande motivera potentiella deltagare att lämna 

samtycke till informationsutbyte 
 

 

Rekryteringsfas 
1. Upptäcka och selektera 2. Inhämta samtycke 3. Mottagare 
• Ålder (P) 
• Ålder för brottsdebut (S och P) 
• Brottens karaktär (P) 
• Brottens frekvens (P) 

• Socialtjänsten ska inhämta 
samtycke (S) 

• Unga (15-25 år) i riskzon att utveckla 
en kriminell livsstil/bli medlem i 
kriminellt nätverk  

• Unga (15-25 år) som vill hoppa av 
kriminella nätverk 

 

Utfall 
1. Förväntade effekter för 

pilotverksamheten 
• Utveckla samarbetsformer 
• Identifiera unga i riskzonen att utveckla en 

kriminell livsstil 

2. Långsiktiga målsättningar 
• Förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk 
• Underlätta för unga som vill hoppa av kriminella 

nätverk 
 

 

Initieringsfas 
1. Underteckna Åtagande 2. Bakgrundsanalys 
• Länspolismästeren undertecknar (P) 
• Kommunstyrelsens ordförande undertecknar (S) 

 

• Beskriva ungdomar i riskzonen eller etablerade i 
kriminella nätverk (S) 

• Beskriva aktörer som arbetar med kriminella ungdomar 
(S)  
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Initieringsfasen

Underteckna åtagande
Länspolismästaren och kommunstyrelsens ordförande ska underteckna dokumentet 
Åtagande (Rikspolisstyrelsen, 2011), vilket binder den lokala polismyndigheten och 
kommunen till det som står i dokumentet. Där regleras bland annat hur man ska selektera 
unga till arbetet med SIG, hur individuella möten bör hållas, och hur man bör dokumen-
tera arbetet.

Bakgrundsanalys
De kommuner som var pilotområden skulle lämna in en beskrivning till Rikspolisstyrel-
sen av den lokala problembilden uppdelad i två punkter (Rikspolisstyrelsen, 2011, s. 4). 
Den första fokuserar på ungdomar i riskzonen eller redan etablerade i kriminella nätverk, 
där man till exempel frågar efter hur många de är, vilka stödinsatser de får idag, och hur 
de selekterades till stödinsatserna. Den andra punkten är en beskrivning av organisa-
tioner och aktörer som arbetar med ungdomar och problematik kopplad till kriminella 
nätverk eller kriminell livsstil. Här efterfrågas vilka verksamheter som finns för målgrup-
pen, vilka som bedriver dem, vilka samverkansstrukturer som finns, och vilka effekter 
verksamheterna har.

Rekryteringsfasen

Upptäcka och selektera
Vid uppstarten av SIG åtar sig polismyndigheten att genomföra ett initialt urval av unga 
som matchar målgruppen för SIG. Denna process ska enligt Åtagandet gå till på följande 
sätt:

Vid uppstarten av sociala insatsgrupper ska polismyndigheten: Utifrån en bedömning 
baserad på befintlig polisiär underrättelseinformation, identifiera ungdomar som polisen 
anser kan komma att bli aktuella för sociala insatsgrupper. Bedömningen ska göras utifrån 
uppgifter om den unges ålder, ålder för debutbrott om sådan information finns, brottens 
karaktär och frekvens. Inledningsvis bör polismyndigheten fokusera på ungdomar i ålder 
15-18 år för att sedan efter hand även inkludera unga vuxna (upp till 25 år) (Rikspolis-
styrelsen 2011:1).

När polisen genomfört sitt initiala urval överlämnas förslaget till socialtjänsten som 
fortsätter urvalsprocessen. Socialtjänstens urval, som alltså baseras på polisens samlade 
förslag över potentiella SIG deltagare, beskrivs i Åtagandet på följande vi:

Vid uppstarten av sociala insatsgrupper ska socialtjänsten:
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Utifrån det översända materialet från polisen välja ut de ungdomar som ska ingå i de 
sociala insatsgrupperna från starten. Särskild hänsyn ska tas till om ungdomen är känd 
(oavsett om det är av socialtjänsten eller polis) för att ha begått brott sedan tidig ålder då 
detta är en av de tyngsta riskfaktorerna för att utveckla en kriminell livsstil. Socialtjänsten 
har också möjlighet att ta med andra ungdomar än de polisen föreslår (Rikspolisstyrelsen 
2011:2).

Utifrån dessa ramar gör socialtjänsten således det slutgiltiga urvalet vilka ungdomar som 
ska bli potentiella SIG-deltagare. 

Mottagare
I Åtagandet beskrivs den tänkta målgruppen för SIG på följande sätt: ”…en pilotverk-
samhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Arbetet i de 
sociala insatsgrupperna ska vara inriktat mot unga i åldern 15-25 år” (Rikspolisstyrelsen 
2011:1). I det andra dokumentet från Rikspolisstyrelsen, Checklista, specificeras målgrup-
pen ytterligare till att omfatta personer i den aktuella åldersgruppen som riskerar att 
utveckla, eller vill hoppa av en kriminell livsstil eller ett kriminellt nätverk (Rikspolis-
styrelsen, 2012, s. 10). 

En variabel för målgruppen är således ålder – SIG deltagarna ska vara mellan 15-25 år. 
En annan är målsättningen med två tydligt åtskilda målgrupper: A. Unga i riskzonen att 
utveckla en kriminell livsstil, och B. Unga som vill hoppa av ett kriminellt nätverk eller 
en kriminell livsstil. Det finns samtidigt en stor öppenhet för vilka innebörder skriv-
ningen kan ha:

Begreppet ”i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil” kommer genomgående att 
användas. Liknande begrepp, men som inte används i projektet är unga som riskerar att bli 
kriminella, unga som löper risk att rekryteras till kriminella nätverk, unga som väljer en 
kriminell bana, unga i riskzon, unga i risksituationer, unga i riskzon att bli vanekriminella, 
barn och ungdomar som är i behov av stöd och hjälp, unga med en utveckling som kan 
leda till kriminalitet, unga som är aktuella inom kriminalvården eller som polisen har 
underrättelseinformation om, unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt 
unga som riskerar att bli vanekriminella (Rikspolisstyrelsen 2011b:10).

Målgrupp A kan med andra ord också vara unga som till exempel riskerar att rekryteras 
till kriminella nätverk. Skrivningarna pekar vidare på att målgrupp B förutsätter en större 
grad av egen vilja än vad målgrupp A gör. SIG-deltagaren ska själv vilja hoppa av ett 
kriminellt nätverk eller livsstil; en process som den sociala insatsgruppen då ska försöka 
underlätta. I det initiala urvalet finns det samtidigt ett fokus på åldern 15-18 år, vilket 
rimligtvis pekar mot målgrupp A.

Något som utöver dessa två variabler påverkar målgruppen för de lokala pilotverksamhe-
terna är kapacitet. Hur målgruppen ska avgränsas storleksmässigt är beroende av lokala 
resurser och förekomsten av ungdomar i riskzonen eller som vill hoppa av kriminella 
nätverk eller en kriminell livsstil (Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 10).
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Inhämta samtycke 
När socialtjänsten gjort sitt urval ska den tillfråga den unge (om denne fyllt 18 år) eller 
familjen om samtycke till att delta i SIG. De personer som ger sitt samtycke blir således 
deltagare i den sociala insatsgruppen (Rikspolisstyrelsen 2011:2).

Reguljär fas

Slutprestation samarbete
En av de två slutprestationer som sociala insatsgrupper förväntas generera är utvecklan-
det av lokala samarbetsformer. I Rikspolisstyrelsens projektplan för sociala insatsgrupper 
anges följande förväntade effekt för projektet: ”Projektet bör leda till en utveckling av 
lokala samarbetsformer avseende insatser för unga i riskzonen att utveckla en kriminell 
livsstil” (Rikspolisstyrelsen 2011b:5). I regeringsuppdraget anges förstärkt samverkan kring 
den unge som ett skäl för beslutet att initiera pilotverksamheten (Justitiedepartementet 
2011:2). Det påpekas att det redan finns samverkan mellan landsting, kommuner och 
andra myndigheter kring unga i riskzonen, men att det finns brister både gällande effek-
tiviteten i verksamheten och i förtroendet mellan aktörer. Därmed dras följande slutsats 
om vad som behöver göras:

Enligt regeringens bedömning är det rimligt att socialtjänsten med sitt särskilda ansvar 
för barn och ungdomar som är i behov av stöd och hjälp tydligare än idag stöttas av övriga 
aktörer. För att åstadkomma detta behövs det en lokal samarbetsform där insatser för unga 
i risksituationer kan koordineras på individnivå. Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att 
initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper ( Justitiedepartementet 2011:2).

Socialtjänsten är som tidigare konstaterats ytterst ansvarig för den sociala insatsgruppen 
och det eftersträvade, utvecklade samarbetet bygger på att en samarbetsstruktur utveck-
las utifrån socialtjänstens arbete kring unga i riskzonen. I regeringsbeslutet anges att en 
förutsättning för detta är att det finns ett stöd på strategisk nivå. Då det på många håll i 
landet redan finns samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheten och social-
tjänsten dras slutsatsen att ”Försöksverksamheten med sociala insatsgrupper bör därför i 
möjligaste mån utgå från den samverkansstruktur som finns etablerad” (Justitiedeparte-
mentet 2011:3). 

Som vi tidigare konstaterat är socialtjänsten också ansvarig för det operativa samarbetet 
kring SIG-deltagarna. Socialtjänsten har ansvaret att knyta övriga aktörer som är aktuella 
till projektet och att den samverkan som ska ske inom SIG realiseras. Som sammanhål-
lande ska socialtjänsten under projekttiden kalla berörda aktörer till möten minst en gång 
i månaden, upprätta dagordning och föra minnesanteckningar (Rikspolisstyrelsen, 2012, 
s. 6).

Mötena avser den individinriktade samverkan och i Checklistan beskrivs närmare hur 
man tänker sig att dessa ska genomföras. Dagordningen ska bestå av tre punkter: en 
individdel, en del avseende ”återvändare”, och en allmän del. I individdelen ska ”varje 
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aktuell ungdom tas upp för sig och de personer som ska delta för respektive ungdom 
deltar endast då” (Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 9). Man tänker sig här ett möte där de 
professionella deltar som är knutna till en viss ungdom. Polismyndigheten har genom 
Åtagandet skriftligen förbundit sig att aktivt delta i samverkan inom SIG och då bland 
annat i samtliga möten som socialtjänsten kallar till. Polisen ska där bidra med aktuell 
lokal information kring ordningsfrågor och också med kunskaper på individnivå (Rikspo-
lisstyrelsen, 2012).

Slutprestation individuellt anpassat stöd 
Den andra slutprestationen i SIG är att på individnivå koordinera olika myndigheters 
insatser riktade till SIG-deltagarna. Denna punkt förutsätter den förra slutprestationen, 
det lokala samarbetet, då det är inom ramen för samarbetet mellan berörda aktörer som 
insatserna ska koordineras. I regeringsbeslutet hänvisas till betänkandet Kriminella 
grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) där idén om 
sociala insatsgrupper först utvecklades. Utifrån betänkandet dras slutsatsen att ”huvud-
ansvaret för arbetet även fortsättningsvis ska vila på socialtjänsten i den kommun där 
den unge bor och bygger på att arbetet i de sociala insatsgrupperna mot nyrekrytering till 
kriminella nätverk måste koordineras på individnivå” (Justitiedepartementet 2011:2). För 
att koordinera insatser kan socialtjänsten använda sitt dokumentationssystem BBIC, men 
Rikspolisstyrelsen menar att det även kan finnas anledning att skapa en mer kortfattad 
åtgärdsplan för SIG-sammanhanget:

För en beviljad insats kan socialtjänsten använda BBIC (Barnets behov i centrum) som 
dokumentationssystem och däri upprätta en genomförandeplan. Det kan finnas anled-
ning att dessutom upprätta en förenklad variant, en individuell åtgärdsplan, som är lättö-
verskådlig för den unge (Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 9).

Hur åtgärdsplanen ska utformas specificeras ytterligare i Rikspolisstyrelsens checklista 
där det framgår att åtgärdsplanen ska vara tydligt och detaljerat utformad:

Socialtjänsten ansvarar för att processen med att skapa en individuell åtgärdsplan för varje 
SIG-deltagare inleds genom att i samverkan med berörda aktörer ta fram underlag och 
göra utkast till åtgärdsplan (Rikspolisstyrelsen 2011b:2). 

Socialtjänsten ansvarar även för att processa åtgärdsplanen och att se till att nödvändiga 
beslut fattas. Innan detta sker ska åtgärdsplanen godkännas, men hur det ska ske är 
oklart då det enbart sägs att socialtjänsten ska processa åtgärdsplanen när godkänt utkast 
finns. I Åtagandet kan man läsa att både socialtjänsten och polismyndigheten åtar sig 
att genomföra de åtgärder som finns i åtgärdsplanen och där de utpekas som ansvariga 
(Rikspolisstyrelsen, 2011).

Under projekttiden kan nya ungdomar och unga vuxna knytas till de sociala insatsgrup-
perna genom att de ger samtycke till informationsutbyte. I det initiala urvalet pekas 
socialtjänsten enskilt ut som den myndighet som ska motivera och inhämta samtycke, 
men i det fortlöpande intaget av SIG-deltagare kan polismyndigheten också göra det när 
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så är lämpligt. I checklistan förtydligas förhållandet mellan polis och socialtjänst ytterli-
gare, men det läggs även till att också skolan kan inhämta samtycken.

Utfall
Vilka är då de förväntade effekterna av sociala insatsgrupper? Eftersom dokumenten som 
programteorin baseras på togs fram i samband med den nationella pilotverksamheten är 
det viktigt att särskilja pilotverksamhetens förväntade effekter från de mer långsiktiga 
effekter som förväntas av de i denna utvärdering aktuella sociala insatsgrupper. 

Förväntade effekter för pilotverksamheten
När det gäller pilotverksamheten kan man urskilja två huvudsakliga effekter som SIG 
bör leda till. För det första bör pilotverksamheten leda till att lokala samarbetsformer 
utvecklas, och för det andra ökade möjligheter att identifiera unga i målgruppen för SIG. 
Målsättningarna för pilotverksamheten riktar sig således till de professionella som arbetar 
med SIG och inte mottagarna för programmet – de unga i målgruppen för SIG:

Projektet bör leda till en utveckling av lokala samarbetsformer avseende insatser för unga 
i riskzon att utveckla en kriminell livsstil samt öka möjligheten att identifiera de unga som 
riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller vill lämna ett kriminellt nätverk (Rikspolis-
styrelsen 2011b:5).

Långsiktiga målsättningar
Också de långsiktiga målsättningarna för pilotverksamheten är riktade till de myndighe-
ter och professionella som ingår i SIG-verksamheten och inte mottagarna, ungdomarna:

En central uppgift för försöksverksamheten ska vara att kartlägga och identifiera de unga 
som är i riskzonen för att bli vanekriminella och att på ett strukturerat sätt arbeta för 
att stärka skyddsnätet kring den unge och därigenom förhindra en utveckling som kan 
leda till kriminalitet. Även unga som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella 
nätverk bör kunna ingå i försöksverksamheten (Justitiedepartementet 2011:3).

Rikspolisstyrelsen (2011b:4) formulerar målsättningarna till ”…att genom tidiga, tydliga 
och samordnade insatser och reaktioner från samhällets sida” förhindra att ungdomar 
väljer en kriminell livsstil. 
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Del 3  
Initieringsfas: Organisering, förberedelser 
och strategier

I kapitlet undersöks den process som föregår det reguljära SIG-arbetet med ungdomar 
och deras familjer, och som bland annat omfattar föreberedelser och bakgrundsanalyser, 
strategiska beslut och organisering. Både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen betonar 
i sina vägledningar vikten av en noggrant genomförd initieringsfas, vilket aktualiserar 
övergripande frågor om SIG-arbetets kontext och betydelsen av att SIG är ett relativt nytt 
arbetssätt. Kapitlets inledning belyser därför hur SIG-medarbetarna ser på socialtjäns-
tens mer traditionella sätt att förhålla sig till ungdomskriminalitet jämfört med att arbeta 
med sociala insatsgrupper.

De sociala insatsgruppernas kontext

Socialtjänsten och kriminalitet
Socialtjänsten har huvudansvaret för de personer som ingår i en social insatsgrupp – och 
fokus för arbetet med SIG är främst den unges kriminalitet. Traditionellt har socialtjäns-
ten dock snarare sett ungdomskriminalitet som ett symptom på annan problematik, i 
huvudsak kopplad till den psykosociala situationen i den unges uppväxtmiljö. Det kan 
handla om problem i familjen, i skolan och på fritiden – problem som ligger nära social-
tjänstens kärnverksamhet. De sociala insatserna har också i linje med intentionerna i 
Socialtjänstlagen (Prop. 1979/80:1) varit inriktade på att i första hand stödja den unge och 
dennes familj i närmiljön, och om det inte ansetts tillräckligt överväga en familjehems- 
eller institutionsplacering. Detta gäller också ungdomar som begår brott med ett viktigt 
syfte att försöka undvika att den unge döms till påföljder inom kriminalvården (se t.ex. 
Socialstyrelsen 2009). 

Sett till den ”traditionella” arbets- och ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och polis 
så ska socialtjänsten således se till den unges behov av skydd och stöd, medan polisen ska 
se till kriminaliteten och till den kriminella verksamheten, och svara för brottsförebyg-
gande verksamhet samt beivra och utreda brott. Samtidigt har behovet av samverkan 
mellan socialtjänst och polis när det gäller ungdomar och kriminalitet länge varit ett 
aktuellt ämne som under årens lopp tagits upp i ett antal statliga utredningar och lett 
till en rad projekt och försöksverksamheter (se Edvall Malm 2012; Forkby 2007, 2008). 
Samverkan mellan socialtjänst och polis har här setts som ett exempel på en svensk 
politisk ”tradition” att söka lösningar på bland annat sociala problem genom organisato-
risk samverkan mellan myndigheter på lokal nivå (Forkby & Turner 2016).
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Genom att utgångspunkten och fokus för arbetet med SIG främst är den unges krimina-
litet innebär sociala insatsgrupper både nya arbetsformer och metoder för socialtjänsten – 
men även nya perspektiv på ungdomarna och den problematik man ska arbeta med. Flera 
av de socialarbetare som arbetar med sociala insatsgrupper i Botkyrka, Stockholm och 
Södertälje bekräftar bilden att kriminalitet i fokus är något relativt nytt för socialtjänsten:

Man tänkte förr att kriminalitet enbart var ett symptom på annat. Men jag tror inte enbart 
att man kan tänka så. Man kan inte rätta till familjelivet och sen går allt bra, för så funkar 
det inte i samhället (Lots, Södertälje).

Som jag fattar det tappar man bort kriminaliteten i dessa ärenden, man ser det som en 
produkt av att mamma och pappa inte kan sätta gränser. Det nya är att man jobbar paral-
lellt med både det egna kriminella beteendet och de andra riskfaktorerna (Gruppchef 
sociala insatsgrupper, Södertälje).

I SIG lyfter man upp ungdomens kriminella beteende som ett problem i sig att arbeta med 
i socialtjänsten Men ett förstärkt fokus på det kriminella beteendet s ka inte ta bort fokus 
från den sociala problematiken, utan som gruppchefen ovan uttrycker det kompletterade 
varandra; man ska arbeta med både det kriminella beteendet och andra riskfaktorer. SIG 
blir då ett sätt att anpassa och metodutveckla stöd till en grupp ungdomar som har ett 
accelererande kriminellt beteende som gemensam nämnare. Som uttrycks i citat nedan så 
har denna grupp varit relativt dold tidigare och inte fått adekvata insatser.

Det [SIG] innebär ju en möjlighet för unga som begår brott att få nischad hjälp utifrån sin 
kriminalitet. Förut kan jag tycka att detta är lite en dold grupp. Folk har begått brott och 
man har försökt ge dem jobb eller placera dem, men det har inte riktigt hjälpt. Men idag 
kanske man vet lite mer vilket stöd kriminella behöver, då har man kallat det SIG (Lots, 
Hässelby-Vällingby).

Ett fokus på gruppens kriminella beteende och andra sociala problem ses här som ett 
perspektiv som innebär att man kan utveckla nya metoder anpassade till gruppen, till 
exempel att arbeta med hur ett kriminellt tankesätt finns och präglar gruppen. De flesta 
professionella anser att detta är ett område inom socialtjänsten som är i stort behov av 
utveckling.

Och de som arbetar med SIG behöver vara specialiserade på kriminalitet, som förstår hur 
dessa ungdomar tänker. Det kan alltså inte vara en ungdomsbehandlare som arbetar med 
ungdomar generellt […] Socialtjänsten har generellt väldigt lite kunskap om kriminalitet, 
till exempel skickar man ofta iväg dessa ungdomar på behandlingshem där man arbetar 
med helt andra saker, inte med kriminalitet och kriminellt tankesätt. Då blir det kontra-
produktivt (Lots, Hässelby-Vällingby).

När det gäller dessa ungdomar så fokuserar man ofta på daglig sysselsättning, jobb eller 
skola, och att få igång en fungerande fritidssysselsättning. Det är jätteviktiga och centrala 
komponenter men vad som ofta fattas är någon form av behandling utifrån deras krimi-
nella tankesätt. […] det visar forskning […] har man begått brott en längre tid så har man 
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byggt upp tankemönster som försvarar att man begår brott på olika sätt (Lots, Hässelby-
Vällingby).

Men också om man letat efter kompetens på området utanför socialtjänsten har man stött 
på problem att få tag på bra utbildning eller programverksamheter för målgruppen som 
kan passa inom socialtjänsten.

Det känns som man står och stampar, inte bara här i Södertälje, utan det är på riksnivå. 
Vad har vi för de här ungdomarna? Det behövs kompetenshöjning. Även när vi träffar 
eliten av forskare som är inriktade på detta fält och ställer frågan ”men vet ni nåt som är 
bra för dessa ungdomar”? […] Men även de tycker att det finns väldigt, väldigt lite för 
dessa ungdomar och har inget konkret att rekommendera. Men frågar man frivården så 
har de massa. De tar in och tester. Det borde vi också göra, ta in och testa och köra (Lots 
sociala insatsgrupper, Södertälje).

Att lyfta upp och uttalat göra kriminalitet till huvudfokus för socialtjänstens insatser 
i en ung människas liv kan också vara känsligt. Om det inte föreligger en omfattande 
kriminalitet eller tydliga tecken på en utveckling mot en kriminell livsstil, finns risk för 
stämplande och kontraproduktiva effekter, vilket Socialstyrelsen påpekar i sin vägledning 
(Socialstyrelsen, 2012). Sociala insatsgrupper är en omfattande och intensiv insats och 
det ska därför finnas omfattande behov grundade i kriminalitet: ”…lite tröskel, lite filter, 
en del kriminella ungdomar ska ju hamna i linjeverksamhet. Ska man göra en så intensiv 
insats [som SIG] så ska de ha behov” (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje). Uttalandet 
kan ses i linje med Socialstyrelsens (a.a.) att de flesta ungdomar som begår brott slutar 
med det när de blir äldre, och att ge allt för omfattande insatser till dessa snarare kan 
ge motsatta effekter. Att SIG idag ofta är en biståndsbedömd socialtjänstinsats innebär 
visserligen att en relativt omfattande utredning ligger till grund för beslutet om insatsen; 
men samtidigt visar forskningen att sådana bedömningar är mycket svåra att göra på ett 
träffsäkert sätt (Wollter, Kassman & Oscarsson 2013).

Tidigare har ett mer avancerat kriminellt beteende ofta inneburit en familjehems- eller 
en institutionsplacering med stöd av tvångslagstiftning. Nu ska man arbeta med denna 
grupp på hemmaplan, vilket aktualiserar en avvägning där ungdomar som har ett omfat-
tande behov grundat i kriminellt beteende, och samtidigt är lämpliga att arbeta med i 
öppenvård, ska selekteras fram. Botkyrka framhåller lämpligheten att arbeta i öppenvård 
som det enda kriteriet som alltid måste uppfyllas för att man ska erbjuda en ungdom SIG.

Det enda kriteriet är att det ska gå att jobba i öppenvård. Kan vi ha dem hemma så finns 
det inga andra hinder för att sätta in SIG. Då kan det finnas missbruk eller familjeproble-
matik. […] Sen måste ungdomarna godkänna någon av våra andra insatser för att vi ska 
kunna sätta in SIG. Så att SIG fylls med något innehåll (SIG samordnare, Botkyrka).

Också i andra stadsdelar och kommuner lyfts möjligheten att arbeta på hemmap-
lan fram som en central faktor, liksom vikten av att i detta få till ett kvalitativt bra 
behandlingsarbete:
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När man tänker att det är en ungdom som kan tänka sig att tacka ja, och de har krimina-
litet och att man kan tänka sig att få till någon insats på hemmaplan, då tänker man SIG 
direkt. (Socialsekreterare, Rinkeby-Kista).

De krävs strukturerad behandling för dessa ungdomar i öppenvård. […] Man borde ha 
en behandlingsdel i det här, med kognitiv inriktning, som vore obligatorisk om man är 
hemma. (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Att det är lämpligt att arbeta i öppenvård är en grundförutsättning för SIG, samtidigt 
som det ska finnas tydliga tecken på ett avancemang mot en kriminell livsstil. Möjligtvis 
utkristalliseras här en målgrupp ungdomar som är motiverade till förändring, men samti-
digt har omfattande behov av att bryta ett accelererande kriminellt mönster. Kan SIG 
vara ett alternativ till institutionsplaceringar för denna målgrupp?

Kan SIG vara ett alternativ till placering?
Citatet nedan visar hur en av lotsarna i Södertälje resonerar kring målgruppen, traditionen 
av placeringar, och den utvecklingspotential SIG har som ett alternativ till placeringar.

Traditionen inom socialtjänsten är att skicka iväg denna målgrupp på institution och 
sedan vänta på att de fyller arton för då slipper man det. Då blir det kriminalvård och 
vuxenenheten. Det finns en jättestor utvecklingspotential. Det är spännande (Lots sociala 
insatsgrupper, Södertälje).

SIG är ett alternativ till placeringar, en möjlighet att arbeta i öppenvård. Självklart ibland 
måste man placera. Men jag tror placeringarna skulle kunna vara kortare. […] på behand-
lingsinstitution så har de inte allt för sällan färdiga boxar, det här ska du klara av, det här 
ska du fixa. Och sen ska de komma hem och så ska det funka perfekt. Man kanske skulle 
förkorta denna process och komma hem tidigare och rigga de här sakerna på hemmaplan 
istället. Men det är då i samverkan med institutionen. Det skulle bli någon sorts vårdkedja. 
Det vore idealet (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Lotsen beskriver samtidigt att det finns situationer då lösningar på hemmaplan inte är att 
föredra. Det gäller till exempel då man behöver bryta med ett umgänge eller en miljö: ”…
som enskild riskfaktor är antisociala kamrater den mest inflytelserika och då måste man 
bort” (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje). Men i dessa fall pekas på att placeringarna 
kanske kan vara kortare och i vissa fall kanske undvikas helt och hållet; att en intensiv och 
omfattande insats som SIG i många lägen skulle kunna vara ett alternativ till placeringar 
med stöd av tvångsvård: när det passar in på individen, finns omfattande behov och i 
övrigt en lämplighet med öppenvård. Den slutgiltiga beslutanderätten om både tvångs-
vård i socialtjänstens regi och rättsliga påföljder har domstolarna, och samordnaren i 
Skärholmen menar därför att kunskapen om SIG måste öka hos domstolarna om SIG ska 
kunna bli ett faktiskt alternativ:

Däremot försöker vi att uppmärksamma SIG mycket gentemot domstolar och åklagare. 
Det är en form av PR som är viktig. Man kan få SIG som en form av ungdomsvård. 
Problemet är att det också finns LSU. Är man misstänkt för ett grovt rån som har fängelse 
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på straffskalan så måste man informera väldigt, väldigt mycket om omfattningen av SIG 
[…]. Annars blir det inget.

Det jag vill åt när jag marknadsför SIG gentemot åklagare och domstol är […] att det kan 
finnas en likhet i omfattningen när det gäller inlåsning på en SIS-institution och social 
insatsgrupp, med den skillnaden att den kontrollen som etableras i en social insatsgrupp 
faktiskt sker i den miljö där ungdomen ändå ska vistas. Möjligheten att koppla på saker 
är mycket större än om man är inlåst på institution. Förhoppningen är att det ska kunna 
vara ett alternativ till LSU. […] Jag tycker att SIG är att föredra i samtliga fall framför 
placering på SIS-institution förutom de fall då det inte finns något att fästa på i hemmet 
(Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen). 

Samordnaren menar att SIG i dagsläget ofta inte är ett alternativ till placeringar via LSU. 
Men SIS-placeringarna blir allt kortare och mindre inriktade på behandling och sociala 
insatser:

Men det är ett stort problem att, som det ser ut idag, man inte kan få SIG istället för LSU. 
Och det tycker också SIS är ett problem för de får allt färre ungdomar som döms till LSU 
och allt kortare straff; och att ha en ungdom en månad på institution, då kan de inte göra 
ett skit. Då sitter de bara av sitt straff. Då minskar möjligheterna att få till social insats-
grupp i samband med att de slussas ut, eftersom de redan suttit av sitt straff (Samordnare 
sociala insatsgrupper, Skärholmen). 

Genom en dialog med domstolarna skulle SIG kunna utvecklas till ett reellt alternativ 
till LVU- och LSU-placeringar. Det kräver dock att SIG är en omfattande och intensiv 
insats, något som samordnaren i Botkyrka, i likhet med Skärholmens, betonar vikten av:

Det har vi sett, ska vi plocka hem ungdomar från institutioner, då måste vi proppa fullt 
med stöd. […]. Våra egna behandlare går in två gånger i veckan i vanliga fall och det räcker 
inte. […] Sen när vi har haft ungdomar med stora problem, som egentligen är placerings-
nära eller egentligen är där, då har vi köpt in sådana här intensiva program för att kunna 
ha dem hemma. Det är lite MST-liknande men inte riktigt. De har en ungdomsterapeut, 
en färdighetstränare och en familjebehandlare. De är hemma hos familjen och jobbar. 
De kan vara med i skolan. […] Familjen får inte lika intensivt stöd i vår egen öppen-
vård. Programmet från Magelungen är väldigt intensivt, det är dygnskostnad på det, de är 
tillgängliga dygnet runt dessutom. Men det är billigare än SIS och mycket bättre resultat 
(SIG samordnare, Botkyrka).

Argument som förs fram för SIG som ett alternativ till placeringar är som framgår flera. 
För det första är institutionsvård dyr, vilket innebär att om man satsar liknande summor 
på hemmaplan så räcker det till mycket omfattande och kvalificerade insatser. För det 
andra visar studier att resultaten av institutionsvård för kriminella ungdomar inte är 
speciellt positiva. Och för det tredje ska de allra flesta av de institutionsplacerade ungdo-
marna återvända till den miljö de befann sig i innan placeringen. Här ser man att SIG 
erbjuder en möjlighet att bygga upp engagemang och strukturer för stöd på ungdomarnas 
hemmaplan. Det finns annars stor risk att de återfaller i gamla destruktiva mönster och 
umgängeskretsar efter en placering. 
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Texten ovan har syftat till att belysa de nya perspektiv som socialtjänstpersonalen inom 
SIG anser att SIG kan bidra med jämfört med mer traditionella sätt att arbeta med 
kriminella ungdomar. Med detta som bakgrund beskrivs i det följande kommunernas 
och stadsdelarnas initieringsprocess – arbetet med bakgrundsanalys, organisering och 
strategiska beslut innan det reguljära SIG-arbetet påbörjas.

Bakgrundsanalys
Både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår i sina vägledningar att en kommun 
som ska starta upp SIG först bör genomföra en bakgrundsanalys: en kartläggning av 
den lokala problembilden, och analysen bör ligga till grund för utformandet av SIG. 
Socialstyrelsen menar att analysen bör baseras på statistik från Brottsförebyggande rådet 
samt socialtjänstens och polisens eget material. Rikspolisstyrelsen fokuserar sin kartlägg-
ning på kriminella ungdomar och grupperingar samt vilket stöd och vilka insatser som i 
dagsläget finns att tillgå för denna målgrupp.

Av de tio utvärderingsområdena har enbart fyra genomförde en bakgrundsanalys innan 
de initierade sociala insatsgrupper (Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Botkyrka, Söder-
tälje). I samtliga fall deltog både socialtjänst och polis i analysen. I Hägersten-Liljeholmen 
deltog även lokala BRÅ och i Skarpnäck den kommunala fritidsverksamheten samt den 
ideella stiftelsen På rätt väg. I analyserna undersöktes följande faktorer: ålder för brotts-
debut (Hägersten-Liljeholmen, Botkyrka, Södertälje), förekomsten av kriminella nätverk 
i området (Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Södertälje), strategiska brott i området 
(Hägersten-Liljeholmen, Södertälje), personer med många brottsmisstankar senaste 12 
månaderna (Hägersten-Liljeholmen, Botkyrka, Södertälje) samt riskfaktorer sammanta-
get (Södertälje).

Den kunskap som bakgrundsanalyserna gav användes sedan för att anpassa SIG-verksam-
heten till den lokala kontextens problembild. Till exempel användes den för att ringa in 
målgruppen för sociala insatsgrupper och som underlag vid urvalet av SIG-deltagare, för 
att identifiera vilken typ av stöd som kan var lämpligt, och för att lägga upp en strategi för 
vilka myndigheter som var lämpliga att knyta till samverkan inom projektet. 

För att genomföra bakgrundsanalyserna har både register och muntliga källor använts. 
Hägersten-Liljeholmen baserade sin analys på samtal med poliser och fältassistenter, 
rapporter och anmälningar från polisen, samt utredningsmaterial hos socialtjänsten. I 
Skarpnäck baserade man analysen på polisanmälningar samt olika professionellas vetskap 
om området. Botkyrka baserade analysen på domar, polisanmälningar, förundersöknings-
protokoll och socialregister, och Södertälje hänvisar till social- och polisregistren. Flera 
områden har utöver den egna bakgrundsanalysen använt sig av vägledande dokument 
som stöd när de utformat SIG-verksamheten. I Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, 
Spånga-Tensta och Botkyrka hänvisar man till Rikspolisstyrelsens Checklista (Rikspolis-
styrelsen, 2012). I Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta hänvisas också 
till Socialstyrelsens vägledning (Socialstyrelsen, 2012), och i Södertälje till den statliga 
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offentliga utredningen Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp 
(SOU 2010:15). 

Organisering

Organisering på strategisk nivå
I Rikspolisstyrelsens och Socialstyrelsens vägledningar betonas att det är viktigt att 
förankra SIG på chefsnivå. Båda förslår två nivåer av strategisk samverkan, det vill säga 
ovanför det operativa arbetet med ungdomen; och finns det befintliga samverkansstruk-
turer bör SIG organiseras utifrån dessa. Den högsta nivån för samverkan ska vara mellan 
övergripande chefer med beslutsmandat för den myndighet som deltar i SIG. Utöver detta 
bör det finnas en nivå med samverkan på mellanchefsnivå.

Sex av de tio stadsdelarna och kommunerna redovisar att de har tre strategiska samver-
kansgrupper över den operativa nivån – dock med reservation för Hägersten-Liljeholmen 
som räknar in nätverksmöten vid socialförvaltningen, vilket inga andra områden gör. 
Två områden (Hässelby-Vällingby och Skarpnäck) har två övergripande samverkansgrup-
per, ett område (Spånga-Tensta) redovisar en grupp, och ett område ingen (Farsta). I sju 
av områdena kallas den högsta samverkansgruppen för styrgrupp och dess funktion 
beskrivs vara att följa implementeringen och resultaten och att fatta strategiska beslut. 
I vissa fall är styrgruppen dock inblandad i mer operativt arbete, till exempel i Rinkeby-
Kista där poliser inom styrgruppen föreslår potentiella SIG-deltagare. I enlighet med 
programteorierna är deltagarna i dessa grupper främst högre chefer med beslutsmandat. 
På mellanchefsnivå kallas samverkansgrupperna för beredningsgrupp, lokal samver-
kansgrupp eller operativ samverkansgrupp. Den vanligaste funktionen på denna nivå 
är att föreslå potentiella SIG-deltagare. Några få områden har även grupper av typen 
”referensgrupp”, ”fokusgrupp”, ”unga i fokus”. Dessa grupper är ofta lösare kopplade 
till den operativa verksamheten och fungerar som ett forum eller nätverk där relevanta 
frågor kan diskuteras. 

Organisering på operativ nivå 
I den operativa sociala insatsgruppen, som arbetar direkt med SIG-deltagaren, ska de 
aktörer som bedöms som viktiga för ungdomens utveckling och välbefinnande medverka. 
I tabell 2 på nästa sida presenteras de professionella och privatpersoner som deltar i de 
operativa sociala insatsgrupperna i Botkyrka, Stockholm och Södertälje. Fyra av de tio 
områdena (Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Skärholmen) har beskrivit 
samtliga SIG-grupper var för sig, medan övriga sex områden beskriver vilka som vanligt-
vis deltar i en social insatsgrupp. Nästa alla sociala insatsgrupper har möten ungefär en 
gång i månaden (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Spånga-Tensta, 
Rinkeby-Kista, Skärholmen). Tre områden anger att de träffas var fjärde till var sjätte 
vecka (Botkyrka, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck), medan ett (Södertälje) anger att de har 
täta möten i början och att om allt går som det ska glesas sedan mötena ut.
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Tabell 2. Deltagare i sociala insatsgrupperna – myndigheter, personalkategorier och privatpersoner. 
Vid individuella sociala insatsgrupper markeras i tabellen om en personalkategori inte deltar i samtliga 
grupper (ex. 1/4 betyder att kategorin deltar i en av fyra aktiva SIG-grupper).

Område Myndigheter 
(personalkategorier inom parantes)

Privatpersoner

Enskede-Årsta-
Vantör

Polis (närpolis) 
Socialtjänst (handläggare, lots/samordnare, 
familjebehandlare, fältassistent, särskild 
kvalificerad kontaktperson, ungdomstjänst-
ansvarig från BAS) 
Skola (mentor)

Ungdomen 
Vårdnadshavare 
Vuxet syskon 
Baskettränare

Farsta Polis. 
Skola 
Socialtjänst 
Maria Ungdom [1/2] 
Ungdomsjouren [1/2]

Ungdomen 
Föräldrar [1/2] 
Pappa [1/2]

Hägersten-
Liljeholmen

Polis 
Socialtjänst (samordnare, handläggare, fältas-
sistent, ungdomsstödjare) 
Skola (rektor [1/4], mentor [1/4], kurator [1/4], 
resurs [2/4])

Vårdnadshavare. 
Boxningstränare [1/4]

Hässelby-
Vällingby

Polis (FU-ledare från närpolisen) 
Socialtjänst (gruppledare, lots)

Spånga-Tensta Polis (närpolis) 
Socialtjänst (handläggare utredningsgrupp, 
behandlare). 
Deltagare kan vara skola, Maria Ungdom, 
MST-terapeut (multisystemisk terapi), 
LSS-handläggare, personal HVB-hem (Hem 
för vård och boende)

SIG-deltagare och förälder deltar 
alltid 
Ibland deltar kontaktperson om det 
finns för den unge 

Rinkeby-Kista Polis (närpolis/polis) 
Skola (mentor, kurator) 
Socialtjänst (socialsekreterare, behandlare, 
fältassistent) 
Maria Ungdom (handläggare)

Ungdomen 
Föräldrar 
Frivillig kontakt på t.ex. X-Cons 
Jourhemsföräldrar 

Skarpnäck Polis (PK Bagarmossen [2/3], yttre ungdoms-
gruppen [1/3]) 
Socialtjänst (socialsekreterare, ungdomslotsar, 
samordnare ungdomsgård [1/3]) 
Skola (mentor [1/3], kurator [1/3], rektor [1/3]) 
Landstinget (Maria ungdom [1/3])

Ungdomen 
Mamma och eller pappa [1/3] 

Skärholmen Polis (lokala poliskontoret) 
Socialtjänst (socialsekreterare, samordnare/
lots, fältassistent [2/7]) 
Skola (mentor [4/7]) 
Maria Ungdom (socionom [4/7], sjuksköterska 
[4/7], psykiatriker [2/7], läkare [1/7]) 
BUP (psykolog [1/7], socionom[1/7], sjukskö-
terska [1/7], läkare [1/7])

Ungdomen 
Förälder [1/7] 
Vårdnadshavare [6/7] 
Kontaktperson [4/7] 
Coach från X-cons Process Kedjan 
[4/7] 
Öppenvårdsinsats från Ungplan Målet 
[1/7] 
Familjepedagog [1/7]
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Botkyrka Polis (närpolis) 
Socialtjänst (handläggare, behandlare, 
förebyggande socialsekreterare, samtalsle-
dare) 
Skola (mentor eller bitr. rektor)

Ungdomen 
Vårdnadshavare 
Kontaktperson

Södertälje Polis (olika personer efter behov) 
Socialtjänst (lots, fältassistent)

Om möjligt föräldrarna.

De allra flesta SIG-områden har utsett en särskild person som är ansvarig för att 
organisera och administrera de sociala insatsgrupperna. Och i samtliga områden finns 
en utpekad person som är ansvarig för att stödja och samordna SIG-deltagarens stöd 
och insatser. I åtta av tio områden är denna person en samordnare/lots och i ett område 
(Spånga-Tensta) en behandlare. I ett område (Botkyrka) är det inte en enskild person 
utan en så kallad implementeringsgrupp. I alla områden utom ett (Botkyrka) finns även 
någon som är ansvarig för att knyta och samordna  de aktuella professionella aktörerna 
till SIG-verksamheten och dess möten. Även här är det mest vanligt att denna person 
är samordnaren/lotsen, men det kan också vara en gruppchef för SIG (Södertälje) eller 
som ovan en behandlare (Spånga-Tensta). Det finns således två olika funktioner bland 
samordnare/lotsar inom SIG: en med fokus på att organisera möten och samordna olika 
professionella aktörer, och en med fokus på att mer direkt stödja och samordna föränd-
ringsarbetet med ungdomarna. I de allra flest fall verkar dessa två roller sammanfalla i en 
och samma person, vilket också Socialstyrelsen (2012) framhåller som ett alternativ.

Förutom genom tydligt organiserade samverkansgrupper sker enligt samtliga områden 
också en samverkan över myndighetsgränserna i form av spontana möten eller kommuni-
kation via till exempel telefon, e-post, sms och Facebook. Hägersten-Liljeholmen genom-
för samverkan via uppföljnings- och utvärderingsmöten, Farsta beskriver att lotsarna och 
polisen träffas regelbundet, och Rinkeby-Kista beskriver att krismöten snabbt samman-
kallas om ungdomar begår nya brott. 

Strategiska beslut och samsyn 
Socialstyrelsen betonar i sin vägledning att innan det reguljära arbetet sätter igång är det 
viktigt att diskutera strategiska och praktiska faktorer mellan de aktörer som ska ingå 
i SIG. Det är viktigt att man bland annat skaffar sig en gemensam bild av hur arbetet 
ska organiseras, hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka resurser som finns. Två mycket 
centrala strategiska beslut som ska fattas är vilken målgrupp SIG ska rikta sig till och 
vilken målsättning man ska arbeta mot.

Målgrupp
I relation till de åldrar som föreslogs i den nationella pilotverksamheten riktar samtliga 
områden in sig mot ungdomar i låga åldrar i sitt arbete med SIG. Rikspolisstyrelsen 
föreslog åldern 15-25 år som lämplig för sociala insatsgrupper – en åldersspridning som 
kritiserades av samtliga kommuner som ingick i den nationella pilotverksamheten för att 
ha en för hög lägsta ålder (Wollter, Kassman, & Oscarsson, 2013). Socialstyrelsen anger 
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däremot inga åldersintervall i sin nationella vägledning. I de strategiska målgrupper som 
beskrivs i denna utvärdering är nästan samtliga inriktade mot en undre gräns lägre än 15 
år med en spridning mellan 10 till 15 år.1 Förutom ålder så beskriver områdena sina strate-
giska målgrupper utifrån termer som ”riskerar livsstilskriminalitet” (Södertälje), ”huvud-
problematiken är allvarlig kriminalitet” (Botkyrka), ”på väg att etablera ett vanekriminellt 
beteende” (Hägersten-Liljeholmen), ”ungdomar i riskzon för kriminalitet” (Enskede-
Årsta-Vantör och Farsta), ”ungdomar som avancerar i sin kriminalitet” (Skärholmen), 
”ungdomar som är misstänkta för brott och där det finns medel till hög risk för återfall i 
kriminalitet” (Spånga-Tensta), samt ”begått ett eller flera brott av icke ringa beskaffenhet 
med eller utan kombination av oro för kriminellt umgänge” (Rinkeby-Kista).

Det finns också andra sätt att formulera avgränsningar av målgruppen. Exempel här 
är Hässelby-Vällingby som riktar sig till ungdomar ”motiverade för insatsen SIG” och 
Enskede-Årsta-Vantör som riktar SIG-verksamheten enbart till ungdomar i Hagsätra/ 
Rågsved, vilket motiveras med att det finns organiserade äldre kriminella som misstänks 
rekrytera yngre och att personrånen ökat i området. Enligt Hägersten-Liljeholmen gör 
den kriminella strukturen i området att det inte finns så många ungdomar i målgruppen 
och att man anser att det är ”viktigt att börja arbeta med ungdomarna i tid innan de har 
hunnit så långt i sitt beteende”. Spånga-Tensta motiverar sin målgrupp, ”främst 15-16 
åringar”, med att man har många brottsmisstänkta i den åldern. Södertälje motiverar sin 
strategiska målgrupp, ”riskerar livsstilskriminalitet”, med att det finns maffialiknande 
strukturer i området. Och Skärholmen motiverar sin, ungdomar upp till 19 år, med 
”resurser, problembilden och organisatoriska förutsättningar inom socialtjänsten”. 

När man utformar en strategisk målgrupp innebär det att man sätter upp gränser för vilka 
som kan få möjligheten att delta i SIG. I Hässelby-Vällingby utesluts de ungdomar som 
inte är föremål för utredning hos socialtjänsten. Skarpnäck har valt att inte ta in personer 
med kraftigt missbruk i SIG. I Södertälje har man tidigare uteslutit yngre personer men 
har nu börjat inkludera personer från 12 år i den strategiska målgruppen. I Spånga-Tensta 
”prioriteras inte de som fyllt 18 år”. Den nämnda geografiska avgränsningen i Enskede-
Årsta-Vantör medför att personer utanför Hagsätra/Rågsved utesluts från möjligheten att 
delta i SIG.

Målsättning
Samtliga områden framhåller minskad rekryteringen till kriminella nätverk eller krimi-
nell livsstil som målsättning för de sociala insatsgrupperna. Denna målsättning uttrycks 
på olika sätt, till exempel ”minska antalet ungdomar som befinner sig i riskzonen för 
kriminalitet” (Farsta), förhindra nyrekrytering till kriminell livsstil (Skarpnäck), ”minska 
rekryteringen till kriminella gäng och nätverk” (Spånga-Tensta), ”Förhindra att ungdo-
mar avancerar i sin kriminalitet och riskerar att rekryteras till kriminella nätverk” 
(Skärholmen), samt ”Förhindra rekrytering till kriminella strukturer” (Södertälje). Tre 

1  Botkyrka 10-18 år, Hägersten-Liljeholmen 12-18 år, Enskede-Årsta-Vantör 13-20 år, Rinkeby-Kista 13-18 år, Skärholmen 
ungdomar upp till 19 år, Spånga-Tensta ”främst 15-16 åringar” och Hässelby-Vällingby ”utvidgad målgrupp, dvs ungdomar under 
15 år”.
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områden, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Södertälje, uttrycker även explicit att de har 
som målsättning att underlätta för kriminellt aktiva att hoppa av ett kriminellt nätverk 
eller en kriminell livsstil. 

Några områden utrycker sig dock utanför termer av att stoppa nyrekrytering eller under-
lätta avhopp, till exempel ”att unga som bor i stadsdelen inte begår brott” (Rinkeby-Kista), 
”minska återfallsrisken i kriminalitet hos berörda ungdomar” (Botkyrka) och ”förhindra 
återfall i brott” (Hässelby-Vällingby). Och Spånga-Tensta och Skärholmen framhåller 
som målsättningar att utveckla SIG till ett alternativ till placeringar.

Ser man till de kortsiktiga mål som fanns för den nationella pilotverksamheten så var de 
inriktade på att dels utveckla samverkansformerna mellan olika aktörer aktiva i SIG, dels 
identifiera unga i målgruppen för SIG. Tre av utvärderingsområdena framhåller också 
målsättningar som ligger i linje med ambitionen att utveckla samverkan: ”öka samarbe-
tet mellan myndigheterna” (Botkyrka), ”förbättrad och förtätad samverkan med polis” 
(Spånga-Tensta), och ”underlätta och samordna behandling med många professionella 
i öppen form för ungdomarna i målgruppen och deras familjer” (Skärholmen). Farsta 
beskriver att en målsättning med deras sociala insatsgrupp är att ”få syn på unga i riskzo-
nen tidigare”, det vill säga den andra kortsiktiga målsättning som fanns i den nationella 
pilotverksamheten.

Om vi ser till de långsiktiga målen i Socialstyrelsens och Rikspolisstyrelsens vägledningar 
så riktas målsättningarna in mot att förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk, 
kriminell livsstil eller att underlätta avhopp, vilket till stor del överensstämmer med 
utvärderings-områdenas målsättningar. Som framgår ovan uttrycker sig några områden 
utanför termer av att stoppa nyrekrytering eller underlätta avhopp, till exempel att minska 
återfallsrisken och att utveckla SIG till ett alternativ till placeringar.

Ser man till de kortsiktiga mål som fanns för den nationella pilotverksamheten så var 
de inriktade på att dels utveckla samverkansformerna mellan olika aktörer aktiva i SIG, 
dels identifiera unga i målgruppen för SIG. Som framgår återfinns också dessa bland 
utvärderingsområdena.

Programteorin och befintliga verksamheter
När det gäller initieringsfasen, de aktiviteter som kommuner och stadsdelar genomför 
under uppstarten av SIG, så innehåller Socialstyrelsens vägledning tre huvudområden 
– bakgrundsanalys, organisering, samt strategiska beslut och samsyn, medan Rikspolis-
styrelsen främst ger vägledning ifråga om bakgrundsanalysen.

Bakgrundsanalys
I Socialstyrelsens vägledning föreslås att områden som ska starta upp en SIG-verksamhet 
först genomför en bakgrundsanalys där den lokala problembilden analyseras. För Rikspo-
lisstyrelsen var bakgrundsanalysen en obligatorisk uppgift för de kommuner som deltog 
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i pilotverksamheten. I den här aktuella utvärderingen har fyra av de tio utvärderingsom-
rådena (Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Botkyrka och Södertälje) gjort en bakgrund-
sanalys innan de initierade sociala insatsgrupper; i samtliga fall deltog både socialtjänst 
och polis i analysen. Socialstyrelsen föreslår att man ska ta med kriminalitetsstatistik och 
trygghetsmätningar från Brottsförebygganderådet (BRÅ), utredningsmaterial från social-
tjänsten samt underrättelsematerial från polisen i analysen. 

Om vi jämför de faktorer som Socialstyrelsen föreslår med de som ingår i de här aktuella 
bakgrundsanalyserna så överensstämmer flera av faktorerna mer eller mindre; till 
exempel förekomst av kriminella grupperingar, ungdomar misstänkta för brott, och att 
man särskilt uppmärksammat vissa brottstyper. Man har också använt material från de 
myndigheter som Socialstyrelsen föreslår, till exempel brottsstatistik och underrättelse-
material gällande kriminalitet från polisen och BRÅ. Vissa andra undersökningspunk-
ter som lyfts fram i vägledningen har dock inga av de lokala områdena undersökt, till 
exempel resultat från BRÅ:s trygghetsmätningar, ungdomar aktuella för utredning eller 
insats hos socialtjänsten, eller förekomst av narkotika i området. 

Ser vi till Rikspolisstyrelsens vägledning så skulle områdena analysera dels ungdomar i 
riskzonen (till exempel hur många de är, kriminella mönster och vad de får för stöd), dels 
organisationer och myndigheter som erbjuder stöd till dessa ungdomar. Bakgrundsanaly-
serna som genomförts i Stockholm, Södertälje och Botkyrka överensstämmer här främst 
när det gäller de kriminella mönstren, medan man inte kartlagt organisationer, stödformer 
eller ungdomar i riskzonen. Man har här således genomfört mer begränsade bakgrund-
sanalyser än de som föreslås av Rikspolisstyrelsen i den nationella pilotverksamheten.

Organisering
Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår tre nivåer av samverkan i SIG. Det innebär 
två nivåer av samverkan utöver det operativa samarbetet i de SIG-grupper som arbetar 
direkt med ungdomen och dennes familj. Utvärderingen visar att sex av utvärderingsom-
rådena har tre övergripande samverkansgrupper och två områden har två övergripande 
samverkansgrupper. De områden som avviker något från den nationella vägledningen är 
Spånga-Tensta som har en övergripande samverkansgrupp och Farsta som inte redovisar 
någon grupp på denna nivå. Socialstyrelsen menar att varje SIG-område bör ha samord-
nare av dels ungdomarnas insatser och stöd, dels samverkan. Alla områden har också 
någon som ansvarar för ungdomarnas insatser och stöd och alla områden utom Botkyrka 
har även en tydligt utpekad person som är ansvarig för samverkan och att knyta aktörer 
till arbetet. I andra områden faller ansvaret för de båda samverkanstyperna på en och 
samma person. 

Strategiska beslut och samsyn 
Socialstyrelsens nationella vägledning lyfter fram det som en viktig del av initieringspro-
cessen att de aktörer som ska arbeta aktivt med SIG skapar gemensamma utgångspunk-
ter; att man innan det operativa arbetet sätts igång tillsammans bör tydliggöra målsätt-
ning, målgrupp, roller, rutiner och uppföljning. Utvärderingens empiriska material säger 
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inget om hur denna process genomförts, till exempel vilka som kommit till tals och vilka 
aktörer som haft mest inflytande över det man slutligen kommit fram till. Enkätunder-
sökningen visar dock vilka strategiska målgrupper och vilka strategiska målsättningar 
man beslutat att inrikta arbetet mot.

Ett gemensamt drag för samtliga områdens strategiska målgrupper är att de har en undre 
gräns som är relativt låg i jämförelse med Rikspolisstyrelsens vägledning, där ålderska-
tegorin 15-25 år rekommenderas (Socialstyrelsen anger inga åldersrekommendationer). 
Här ligger den undre åldersgräns mellan 10 och 13 år bland de områden som skrivit ut en 
specifik undre ålder. 

De kortsiktiga målen, förväntade effekterna i den nationella pilotverksamheten var inrik-
tade på att dels utveckla samverkans- och samarbetsformerna mellan olika aktörer aktiva 
i SIG, dels identifiera unga i målgruppen för SIG. I den här aktuella utvärderingen är det 
tre kommuner och stadsdelar som framhåller målsättningar som ligger i linje med det 
första målet och en i linje med det andra. En förklaring till att det bara är tre områden 
som uppger samverkans-/samarbetsformer som mål kan vara att sådana former redan har 
etablerats inom ramen för SIG.

Gällande målsättningarna är annars den förenande faktorn att man riktar in sig mot 
ungdomar som är i en accelererande process mot allt mer omfattande, grov, organise-
rad och eller livsstilsorienterad kriminalitet, och att man vill förhindra en fortsatt sådan 
utveckling; något som stämmer väl överens med Rikspolisstyrelsens långsiktiga målsätt-
ning att förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk. Som tidigare beskrivits anger inte 
Socialstyrelsen några explicita målsättningar eller förväntade effekter. Men sett till deras 
beskrivningar av målgruppen är det ett rimligt antagande att målsättningen också här 
är att förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk och att få ungdomar att lämnar en 
kriminell livsstil – det vill säga i linje med de här aktuella områdenas mål.
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Del 4  
Rekryteringsfas: Vilka ungdomar bör ingå i 
en social insatsgrupp?

Hur går det då till när ungdomar ska väljas ut för att bli deltagare i en social insatsgrupp? 
Och vilka ungdomar är det som slutligen får insatsen? Den första frågeställningen under-
söker rekryteringen av ungdomar till SIG, det vill säga den processen som leder fram till 
att en ungdom erbjuds att blir SIG-deltagare (urval, motivationsarbete och inhämtande 
av samtycke). Den andra frågeställningen undersöker vilka ungdomar, som efter rekryte-
ringsprocessen, faktiskt kommer att delta i SIG. Den första frågan behandlas här i kapitel 
4 medan den andra tas upp i kapitel 5.

Ser vi till Socialstyrelsens nationella vägledning så innehåller rekryteringsproces-
sen tre huvudsakliga uppgifter: informera om SIG, upptäcka och selektera ungdomar 
samt motivera och inhämta samtycke. Ser vi till Rikspolisstyrelsens så tar den upp att 
upptäcka och selektera och att motivera och inhämta samtycke, men inte att informera 
och marknadsföra SIG utåt.

Informera om sociala insatsgrupper
Socialstyrelsen (2012) tar i sin vägledning upp vikten av att informera den tilltänkta 
målgruppen, det vill säga ungdomarna, liksom andra aktuella myndigheter och organi-
sationer om att SIG finns. Detta bör enligt vägledningen göras både muntligt när man 
kommer i kontakt med unga, och i textform (digitalt och eller tryckt material). Av inter-
vjustudien framgår att inget utvärderingsområde aktivt och strukturerat informerat 
eller marknadsfört SIG gentemot ungdomar i området. Däremot har samtliga områden 
genom olika metoder informerat och marknadsfört SIG gentemot andra myndigheter 
och aktörer. I några områden har man tryckt upp material som kan delas ut och finnas 
tillgängligt, men den vanligaste formen av marknadsföring är att i olika samverkansmö-
ten och forum informera om SIG. 

Upptäcka och selektera ungdomar
I Socialstyrelsens nationella vägledning avgränsas inte målgruppen utifrån någon snävare 
definition, utan istället hänvisas till lokal anpassning av verksamheterna utifrån den 
problembild som finns. Ett gemensamt fokus för målgruppen är dock att det ska vara 
personer som är på väg att fördjupa sin kriminalitet: de som är i en accelererande fas 
mot grövre, mer frekvent, organiserad eller livsstilsorienterad kriminalitet. Hur kan 
man då veta att en ungdom är på väg i en sådan riktning? Både Socialstyrelsen och 
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Rikspolisstyrelsen föreslår olika vetenskapsbaserade sätt att prognostisera en sådan 
utveckling såsom ungdomarnas tidigare brottslighet (t.ex. ålder för brottsdebut, strate-
giska brott) samt risk- och skyddsfaktorer i den unges familj och närmiljö. Rikspolissty-
relsen beskriver mer detaljerat vilken brottslighet och vilka risk- och skyddsfaktorer som 
ska användas i urvalet jämfört med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tar samtidigt upp en 
problematiserande faktor när det gäller att prognostisera utifrån de vetenskapliga rön som 
man själva föreslår, nämligen att dessa enbart gäller på grupp- och inte på individnivå – 
något som inte matchar det individfokus som SIG har. Utvärderingen av den nationella 
pilotverksamheten visade också att kommunerna inte genomförde sitt urval i enlighet 
med Rikspolisstyrelsen vägledning, trots att de skriftligt undertecknat ett avtal som säger 
att man ska basera sitt urval på Rikspolisstyrelsens vägledning (Wollter, Kassman, & 
Oscarsson, 2013).

Ett urval innebär att välja ut något ur ett större sammanhang. En grundfråga för att 
förstå och diskutera urvalet av SIG-deltagare är därför vilken population man väljer ut 
ungdomar ifrån. Både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen föreslår att man i rekryte-
ringsprocessen genomför en kartläggning som baseras på alla ungdomar i kommunen; 
en utgångspunkt som i teorin innebär att samtliga ungdomar i en kommun är presumtiva 
SIG-deltagare. En skillnad mellan kommunerna i den nationella pilotverksamheten och 
de här aktuella verksamheterna i Botkyrka, Stockholm och Södertälje, är att SIG hos de 
senare blivit en behovsprövad socialtjänstinsats i Stockholm och Södertälje. Det formella 
beslutet om en SIG-insats är därmed ett biståndsbeslut som ska fattas av socialtjänsten. 
En fråga är då hur detta påverkar urvalsförfarandet. Enkätundersökningen visar att 
ungdomar kan uppmärksammas som potentiella SIG-deltagare på en rad olika sätt, till 
exempel:

”I nuläget är det lotsarna som söker info hos polis och soc för att se vilka som skulle 
passa” (Enkät Farsta).

”Den unge aktualiseras av polis eller biträdande chef ungdomsgruppen” (Enkät Häger-
sten-Liljeholmen).

”Beredningsgrupp med polis, socialtjänst, lotsar, Stiftelsen På rätt väg. Varje aktör kan 
lyfta upp individer som det finns stark oro runt” (Enkät Skarpnäck).

”Ungdomshandläggaren pratar med sin närmsta chef. Förslaget tas upp med chef och lots 
inom öppenvården. Kontakt tas med närpolis där förslag på ungdom föreslås. Närpolis 
kan också föreslå ungdom” (Enkät Spånga-Tensta).

”Orosanmälningar från polis och skola där det föreslås SIG. Redan aktuella ungdomar hos 
socialtjänsten som enskild handläggare föreslår för SIG” (Enkät Enskede-Årsta-Vantör).

En gemensam nämnare när det gäller hur potentiella SIG-deltagare uppmärksammas är 
att, i de allra flesta områden, förslag eller ”tips” på ungdomar kan komma från en rad 
olika myndigheter eller organisationer, och att ungdomarna diskuteras myndighetsöver-
gripande innan beslut fattas. 
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Urvalet till SIG baseras med andra ord på olika populationer. Ur dessa populationer 
görs sedan ett urval, ofta baserat på olika strategier, metoder och verktyg. Enkäten och 
intervjuerna med de professionella visar att urvalet görs både med hjälp av socialtjäns-
tens och polisens register och icke-dokumenterad professionell kunskap och personkän-
nedom från arbetet med ungdomar. Det innebär att urvalet i de flesta områden är en 
kombination av systematiska och mer intuitiva tillvägagångssätt. Två kommuner skiljer 
ut sig genom att de använder standardiserade bedömningsinstrument i urvalsprocessen 
– Södertälje (Ester screening) och Botkyrka (SAVRY). Om vi ser till mer systematiska 
tillvägagångssätt så använder åtta av tio områden (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Häger-
sten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Spånga-Tensta, Botkyrka, Södertälje) 
vissa förbestämda indikatorer som alltid är med vid urvalet och som framgår av tabell 3.

Tabell 3. Antal utvärderingsområden som använder vissa förbestämda urvalsindikatorer

 

 

8 

6 

3 

1 1 1 1 

Av tabell 3 framgår att det främst är kriminalitet, eller misstanke om kriminalitet, som 
används som bestämmande indikator vid urvalet till SIG. Brottsmisstankar senaste året, 
strategiska brott och ålder vid brottsdebut är de systematiska indikatorer som främst 
används. De systematiska indikatorerna kombineras dock i urvalet ofta med mer intui-
tiva faktorer, vilket innebär att det sällan finns någon automatik i urvalet; något som 
skulle vara fallet om exempelvis ett visst antal brottsmisstankar per år alltid ledde till 
att den ungdomen erbjöds SIG. Indikatorerna bör därför ses som ett ”hjälpmedel” då 
man ”handplockar” de ungdomar som ska erbjudas SIG. I vissa områden finns dock 
ett första steg som är mer systematiskt. Skärholmen beskrivet att alla ungdomar som 
misstänks för ett visst antal brott per år tas upp för diskussion, men att en ”helhetsbe-
dömning” sedan görs. Några områden uttrycker också en önskan om ett mer systematiskt 
tillvägagångssätt. Botkyrka säger till exempel att de planerar att utveckla någon form 
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av screening-instrument, och Farsta talar om ett mer strategiskt tillvägagångssätt som 
involverar berörda chefer.

En frågeställning som visar sig har stor relevans när de professionella ska göra urvalet, 
som inte handlar om fasta indikatorer eller andra frågor som tas upp i de nationella 
vägledningarna, är hur långt in i en kriminell utveckling de potentiella SIG-deltagarna 
bör ha kommit för att vara aktuella för SIG. Å ena sidan ska man förebygga en förvärrad 
kriminalitet, det vill säga arbeta med ungdomar som är i begynnelsen av sin (eventuella) 
kriminella karriär; å den andra bör det finnas tydliga tecken på att en sådan utveckling 
föreligger.

Ska riskmiljö eller dokumenterad kriminalitet vara styrande i urvalet?
Som tidigare poängterats så är målgruppen för SIG i den nationella vägledningen ungdo-
mar på väg in i allt grövre och mer organiserad kriminalitet: ”riskerar att rekryteras till 
kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil” (Socialstyrelsen, 2012, s. 44) och ”i 
riskzon för att utveckla en kriminell livsstil” (Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 10). Om vi ser 
till de strategiska målgrupper som områdena angett i enkätundersökningen så förekom-
mer många liknande formuleringar: ”på väg att etablera ett vanekriminellt beteende” 
(Hägersten-Liljeholmen), ”ungdomar i riskzon för kriminalitet” (Enskede-Årsta-Vantör 
och Farsta), ”ungdomar som avancerar i sin kriminalitet” (Skärholmen), ”ungdomar som 
är misstänkta för brott och där det finns medel till hög risk för återfall i kriminalitet” 
(Spånga-Tensta), och ”riskerar livsstilskriminalitet” (Södertälje). För många områden är 
ett viktigt fokus i urvalet således att arbeta med ungdomar som är på väg mot en grövre, 
mer frekvent, mer organiserad och mer livsstilsorienterad kriminalitet. Frågan är då när i 
denna process man bör agera för att få in ungdomarna i SIG? Denna avvägning är central 
för vad SIG är och kommer att utvecklas till som insats och verksamhet. För få tydliga 
tecken på en accelererande kriminalitet när urvalet görs, gör det svårt att prognostisera en 
sådan utveckling. Men om den dokumenterade kriminaliteten är omfattande och grov, så 
kan i vissa fall en fortsatt utveckling mot livsstilskriminalitet vara svår att stoppa. Nedan 
ges exempel på hur de professionella resonerar kring dessa frågor:

Ja vi har väl två delar i den strategiska målgruppen. Antingen ungdomar i kriminalitet, 
som begår brott som är lite allvarligare än snatteri, alltså som är strategiska brott, och 
som begår flera brott. Eller så är det ungdomar som man har oro för, och då tittar man på 
umgänge, kanske att man ses ute med tyngre kriminella, att man kanske börjar begå brott. 
Så det är alltså både yngre i riskzonen och äldre som redan har begått mer brott. […] Det 
finns ett intresse från polis och socialtjänst, har vi märkt, att man ska arbeta mot de här 
yngre i riskzonen (Samordnare sociala insatsgrupper, Farsta).

Det är egentligen två grupper kan man säga. Det är tidiga startare med normbrytande 
beteende samt gruppen som begår strategiska brott, flera brott, och har riskfaktorer på 
flera områden som släkt och nätverk. Sen har vi en lokal kännedom, lotsarna, hur ungdo-
marna rör sig och så (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).
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Gällande målgruppen så ska de ha begått brott och det ska inte vara av ringa karaktär. 
Det ska vara ett eller flera allvarliga brott, det ska inte handla om snatterier, eller sådant av 
enklare beskaffenhet. Men det vi också sagt är att det ska vara ungdomar i riskmiljöer, det 
kan vara att man sitter i bilar med grovt kriminella eller att man har syskon som är grovt 
kriminella. Det är att den miljö de är i som är oroande, utan att de för den delen begått 
några egna brott (Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

Citaten illustrerar två relativt åtskilda grupper ungdomar som man arbetar med i SIG. 
Den ena gruppen är de som man vet är kriminellt aktiva och begår brott av grövre karak-
tär. Den andra är yngre personer som befinner sig i en riskmiljö, till exempel hänger i 
bilar med äldre kriminella. Riskmiljön tolkas då som ett tecken på att de i framtiden själva 
kan komma att utvecklas mot grövre brottslighet. I Rinkeby-Kista har man arbetat med 
båda målgrupperna och menar att det då blir som att arbeta med två ytterligheter som 
kräver ganska olika angreppssätt. Runt 16-17 år verkar också vara en period då förhål-
landena hos dessa två ytterligheter kan förändras.

Vi har haft ytterligheter, vi har haft småttingar som inte begått så mycket, så har vi haft 
de här som är askriminella. Jag tycker det är intressant att se just, vad händer med de som 
är 16-17 jämfört med de som är yngre. […] Jag tycker vi ska ha hela spektret (Samordnare 
sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

Vi kan vidare se att olika lokala faktorer spelar in när det gäller vilka av dess två målgrup-
per de olika utvärderingsområdena valt att arbeta med. En faktor kan vara att det inte finns 
resurser för att arbeta gentemot båda målgrupperna, som till exempel i Rinkeby-Kista. 

Det blir en utmaning att försöka få fler insatsgrupper, vi skulle kunna ha hur många som 
helst. Vi är ett sånt område. Vi skulle kunna komma in mycket mer gentemot dem det 
finns en risk för, där man börjar se tendenser, som man är oroad för. Att man mer tittar på 
oro, än polisanmälningar. Det skulle vara ett utvecklingsområde, men kräver ju resurser 
(Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

I Hässelby-Vällingby har man prioriterat om mellan målgrupperna. Från att först ha 
arbetat med mer avancerade ungdomar så valde man sedan att fokusera på yngre personer 
eftersom de äldre ofta blev placerade kort efter att SIG inletts. 

Jag vet att i början fokuserade man på de mest avancerade i ålderskategorin och de blev 
direkt placerade. Då tyckte man direkt från polisen att vad onödigt att satsa på de här 
som blir direkt placerade, utan att vi borde satsa på de lite yngre istället, vilket vi gjort. 
[…] Det kan vara att de är i riskzonen, att de umgås med kriminella, att de har en attityd 
mot polisen, och så är det ett eller två brott, att det är många riskfaktorer (Lots, Hässelby-
Vällingby).

Det finns ofta en relation mellan ålder och att en ungdom väljs ut på grund av riskmiljö 
eller dokumenterad kriminalitet: De förra är yngre och de senare äldre (och har därmed 
i allmänhet också haft möjlighet att hinna begå fler och allvarligare brott). Vad som 
bedöms som en tillräckligt allvarlig riskmiljö eller dokumenterad kriminalitet måste dock 
sättas i relation till ungdomens ålder. 
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En viss kriminell handling hos en tolvåring bedöms allvarligare än om en person i äldre 
tonåren begår samma brott; detsamma gäller för riskmiljöer: 

Gällande åldrar går vi upp till 18 men vi har ingen undre gräns. Vi har haft en tolvåring i 
SIG men han var väldigt avancerad för att vara tolv år. Vi har inga supertydliga kriterier 
där man direkt ser, det här är SIG, och det har också med ålder att göra. Är man yngre så 
ser man allvarligare på brott och kriminalitet, då krävs det mindre för att bli uppmärksam-
made av oss (Samordnare SIG, Botkyrka).

En annan faktor i avvägningen mellan dokumenterad kriminalitet och riskmiljö är att det 
visat sig svårare att motivera kategorin riskmiljö till SIG-deltagande. Hur motiverar man 
en ungdom som inte är dömd för någon grövre brottslighet att delta i en intensiv insats 
som syftar till att motverka livsstilskriminalitet?

Men däremot tänker jag att vi börjar se problem med att vi får in insatsgrupperna lite för 
sent ibland, det har gått för långt. Det är för att vi har svårt att motivera ungdomarna att 
gå med tidigt […] Då tycker man att ”varför ska man dra igång så här stort batteri”, fast 
det kanske handlar om ett enda brott. Då hinner man inte arbeta så förebyggande som 
det kanske är tänkt, där ligger en utmaning för oss. […] Ramlar det in fem sex rån på en 
månad, då är det säkert redan för sent (Socialsekreterare, Rinkeby-Kista).

Detta synliggör svårigheten i urvalet: Väntar man för länge kan det ”ramla in” brott som 
indikerar att ungdomen har avancerat i brottligheten och möjligheterna att motverka en 
fortsatt negativ utveckling kan därmed ha blivit avsevärt mindre. En försvårande faktor 
i denna balansgång är den tidsfördröjning som finns mellan att en kriminell handling 
begås till att den är lagförd. Det kan således finnas behov av att bedöma ungdomar-
nas behov av insatser utan att enbart se till brottsregistren, och här ges exempel på att 
standardiserade bedömningsinstrument kan vara ett hjälpmedel i en sådan bedömning:

Men det behöver inte vara att man är de facto gripen av polis och med ett antal grövre 
domar för att man ska få SIG. Att en person passar i målgruppen för SIG kan den 
utredande socialsekreteraren få fram genom en SAVRY (Samordnare sociala insatsgrup-
per, Skärholmen). 

Men kan man genom att undersöka den så kallade riskmiljön bedöma en ungdoms 
framtida utveckling? Samordnaren i Skärholmen menar att man måste problematisera 
även ett sådant urval. Att se en ungdom tillsammans med ett visst umgänge kräver 
kontextuell kunskap om hur och i vilka syften de umgås för att det ska kunna fungera 
som underlag för en bedömning om eventuellt SIG-deltagande.

Det finns ofta rykten kring ungdomar om att de umgås med äldre kriminella, men det 
i sig är inte en faktor som bör ge dem SIG. Frågan är ju om de begår brott och själva är 
aktiva. Har de hamnat på fel ställe och kanske snarare är utsatta för brott, då ska de ju 
inte ha SIG, då krävs det en säkerhetsplanering istället (Samordnare sociala insatsgrupper, 
Skärholmen).

Att det kan vara vanligt att unga som umgås med äldre kriminella är eller har varit utsatta 
för brott bekräftas av andra berörda.
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Där kan vi också se hur ungdomen debuterar i polisens papper och jag tror det var 90 
procent av de som är i SIG som själva debuterade som brottsutsatta, som målsägare 
(Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Att göra bedömningar om riskmiljöer kan med andra ord kräva kontextuell kunskap om 
sammanhanget. Dessa bedömningar görs till stor del av poliser i yttre tjänst. Och vilken 
typ av polis som gör dessa bedömningar kan påverka urvalet till SIG. Vi kan nedan se hur 
ett skifte i polisiär samarbetspartner gjorde att målgruppen för SIG kom att skifta.

Framförallt närpolisen identifierar de lite ”lightare” ungdomarna, där man kanske mest 
är orolig för umgänge och så. Vilket gjort att vi inlett samarbete med ungdomssektio-
nen på Västerortspolisen, som arbetar med de lite grövre brotten. Vi måste få in de som 
också rånar och så vidare, inte bara 13-14 åringar som hänger med andra kriminella (Lots, 
Hässelby).

Nedan ges exempel på dokumenterad kriminaliteten, och faktorer som indikerar fördju-
pad kriminalitet: 

Det finns olika kriterier som styr urvalet, men man har inte jobbat jättemycket med att 
definiera en tydlig målgrupp. Men vissa inriktningar finns absolut. En sådan är vad 
ungdomen sysslat med för typ av brott. Det finns ju de som haft missbruk och sålt narko-
tika, men egentligen är det inte sådana slags brott som ökar risken för livslång kriminalitet 
eller grov kriminalitet; det är ju andra brott som indikerar en sådan utveckling. […] För 
att bli aktuell för SIG ska det vara ganska många brott eller strategiska brott eller att man 
börjat tidigt (Lots, Hässelby).

Det ska vara den målgrupp som man vet enligt forskning är de där det är en högre risk 
för återfall eller utvecklandet av en livstilskriminalitet. Det är de som begått strategiska 
brott, tidig brottsdebut och våldsbrott. Målgruppen är alltså inte […] bara till exempel 
rökt cannabis vid tre tillfällen. Och sen måste det finnas andra faktorer också, att det inte 
fungerar i skolan till exempel, inte finns någon fritidssysselsättning (Samordnare sociala 
insatsgrupper, Skärholmen).

Förutom strategiska brott finns det resonemang kring andra faktorer som kan anses bidra 
till en utveckling mot livsstilskriminalitet eller organiserad brottslighet, och som bör 
beaktas vid urvalet till SIG.

Nyckeln är att förhindra nyrekrytering till organiserad brottslighet och livsstilskriminali-
tet. Och vad vet man då om vilka det är som blir livsstilskriminella? […] Jo har man börjat 
tidigt och även debuterat med strategiska brott så är risken stor. Har man begått många 
brott är det en indikator. Har man grov kriminalitet, organiserad brottslighet i sin släkt. 
[…] Sen tittar vi på risk- och friskfaktorer, var bor de och så vidare. […] …om det finns 
kriminalitet i släkt och nätverk och sådant (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Balansgången mellan riskmiljö och dokumenterad brottslighet verkar finnas närva-
rande på flera plan vid urvalet till SIG. Men förutom denna balansgång, vad finns det 
för andra faktorer som styr de professionellas urval när det gäller att föreslå potentiella 
SIG-deltagare?
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Motivation som inkluderande faktor
I Hässelby-Vällingby beskrivs målgruppen för SIG som ”ungdomar motiverade för insat-
sen SIG” (Enkät Hässelby-Vällingby, 2013). Att en ungdom är motiverad när arbetet i 
SIG sätter igång är enligt lotsen i Hässelby-Vällingby en förutsättning för ett bra resultat.

Ibland vill föräldrar men inte ungdomen. […]…polisen vill att de ska vara motiverade och 
det vill socialtjänstens också. Där brukar det sägas att de inte är motiverade. Jag tycker inte 
det är problemet utan att man inte jobbar med att försöka få dem motiverade. Nu hoppas 
jag att vi kan börja jobba med det (Lots, Hässelby).

I utvärderingen av den nationella pilotverksamheten av SIG drogs slutsatsen att ungdo-
mens egen motivation är avgörande för effektiviteten i SIG-arbetet, men att man på 
nationell nivå fokuserade för lite på motivationsarbetet (Wollter, Kassman, & Oscarsson, 
2013). Ett sådant fokus skulle kunna leda till fler och mer motiverade SIG-deltagare, 
med bättre resultat som följd. Men det är också en resursfråga hur många ungdomar man 
kan bedriva motivationsarbete med och hur länge. I intervjuerna framkommer också en 
tendens att ibland initialt välja bort ungdomar om man tror att de trots ett motivationsar-
bete inte kommer att säga ja till SIG. 

Men jag tror också att man kanske väljer att fråga ungdomar där man tror det finns en 
chans att de samtycker. Men jag menar, skulle vi fråga alla ungdomar i Farsta som begår 
brott och är under tjugo, då hade vi inte fått lika få nej. Nu har man valt att fråga de som 
man tror det finns en chans att jobba med något. Och som jag har hört över stan så gör de 
allra flesta så. (SIG samordnare, Farsta).

När socialsekreterarna pratar med ungdomar så har det varit flera som säger att det inte 
”är läge nu”. Men när de väl presenterar dem för mig [samordnare] så brukar de vilja 
samtycke. [… ] När socialsekreteren vet att man inte ens får till ett samtal själv så föreslår 
man antagligen inte SIG för denna person. Så det är en sållning redan där. (Samordnare 
sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

I många fall tycks det således ske en tidig selektion som innebär att ungdomar som 
bedöms som svåra att motivera för SIG, inte föreslås för eller erbjuds en SIG-insats. En 
intressant fråga här är på vilka grunder och var, av vem i rekryterings- och urvalsproces-
sen denna bedömning görs, och vilka konsekvenser det får för de unga som på detta 
sätt exkluderas. En risk skulle kunna vara att de inte erbjuds och inte får andra frivilliga 
insatser från socialtjänsten. Citatet från samordnaren i Rinkeby-Kista ovan antyder ochså 
att vem som först möter ungdomarna och tar upp frågan om SIG kan ha betydelse för 
deras benägenhet att säga ja.

Ledarroll som inkluderande faktor
Ett annat kriterium som lyfts fram är ungdomens status och relation till andra ungdo-
mar i riskzonen att utveckla kriminalitet. Ungdomar som har ledarroller inom kriminella 
nätverk är i detta perspektiv intressanta att få med i SIG. 

Det är ju också i urvalet, så har vi egentligen valt de som är brottsaktiva i praktiken. Det är 
dessa individer som är mest brottsaktiva och ofta ledartyper som smittar ner sitt beteende 
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på andra. Kan vi då jobba med dem, det är klart vi tänkt så i urvalet. Det är så vi jobbat. 
Valt ut individer. (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Att ledarrollens betydelse av vissa lyfts fram som en faktor för att inkluderas i en 
SIG-grupp kan ställas i relation till den tidigare nämnda balansgången mellan riskmiljö 
respektive dokumenterad kriminalitet som styrande för urvalet. Detsamma gäller synen 
på ungdomarnas egen motivation för att delta i SIG. Att identifiera tydliga ledare med en 
”smittoeffekt” förutsätter en relativt stabil kriminell miljö sett till ingående personer och 
aktivitetsmönster. En motivering att delta i SIG förutsätter också att dessa brottsaktiva 
ledartyper upplever att de har mer att vinna på att delta i SIG än att försätta en kriminell 
livsstil och karriär – att de är ”färdiga med sitt kriminella liv”. I den miljö och de indivi-
duella fall där sådana ungdomar kan inkluderas i SIG, kan SIG ha en både sekundär- och 
tertiärpreventiv effekt; det vill säga i ett tidigt skede förhindra en negativ utveckling av, 
här, kriminalitet och andra sociala problem, eller att förhindra återfall i brott hos individer 
som redan har en mer omfattande kriminalitet (Sarnecki, 2003). Sekundärpreventionen 
förutsätter samtidigt att det inte finns andra, presumtiva ledare, beredda att stiga fram om 
möjligheten ges.

Psykiska och andra funktionsnedsättningar som exkluderande faktorer
Förutom inkluderande faktorerna så reflekterar de professionella även kring exkluderande 
faktorer; faktor som gör att en person som i övrigt är passande för SIG ändå inte erbjuds 
insatsen. Lotsen i Hässelby-Vällingby reflekterar kring att man inte väljer SIG som insats 
om ”man ser att SIG inte skulle räcka till eller om det är för mycket psykiatri och för lite 
kriminalitet”, att man valt bort en person eftersom den ”var inte riktigt i målgruppen, 
lite väl tung psykisk problematik” (Lots, Hässelby, 2013). Samordnaren i Rinkeby-Kista 
menar att man hittills inte exkluderat personer på grund av psykiska funktionsnedsätt-
ningar, men reflekterar kring om andra insatser än SIG skulle vara mer lämpliga i vissa 
sådana fall, alternativt att bättre anpassa SIG till denna målgrupp.

Vi har faktiskt ungdomar som har diagnosen, lindrig mental retardation […] där tycker jag 
man kan fundera på om detta är rätt forum för dessa ungdomar. Det beror ju såklart på 
hur man är som person. Vi har haft en del ungdomar som har denna diagnos, där det är 
superknepigt att ha dem i dessa grupper, det blir inte riktigt greppbart för dem, de förstår 
inte riktigt. […] Men vi har sagt att vi inte kan exkludera unga som har denna diagnos, 
detta är ungdomar vi måste arbeta med. […] …men detta är något vi behöver tänka på, 
man skulle behöva anpassa dessa insatser lite (Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-
Kista).

Även föräldrarnas förmåga diskuteras i samband med bedömningen av lämpligheten 
med SIG. Tanken är att SIG är en intensiv och omfattande insats, som syftar till att på 
hemmaplan förbättra ungdomens liv, vilket ställer vissa krav på både ungdomen och 
nätverket runtom. Precis som när det gäller motivation så aktualiserar ungdomens och 
föräldrarnas förmåga som urvalskriterium frågor om rättvist och rättsäkert urval.

Sen har det tillkommit som en försvårande faktor under projektets gång, att om det finns 
föräldrar där det finns såna brister i relationen mellan barn och föräldrar så att det inte 
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finns något att knyta upp på föräldrarna, då kommer man inte att lyckas med social insats-
grupp, det är då väldigt väldigt svårt. Om det finns brister, till exempel med gränssättning, 
men det finns något att fästa på, att bygga vidare på hos föräldrarna, då kan det gå. […] I 
sådana fall är vi restriktiva med att ta in SIG som insats […] Alltså det går ju att lyckas om 
det finns andra i nätverket som kommer att finnas kvar sedan, morbror eller moster. […] 
Det (SIG) ska inte ersätta den typen av insatser som de ungarna skulle ha…(Samordnare 
sociala insatsgrupper, Skärholmen).

I vissa fall kan andra insatser vara lämpliga om ungdomens eller nätverkets förmågor inte 
uppfyller de krav som ställs inom SIG; eller så är ett alternativ att anpassa SIG-insatsen 
utifrån den aktuella ungdomens och nätverkets förutsättningar. Att anpassa insatsen SIG 
till den enskilda individen är dessutom en av de bärande principerna bakom tanken med 
sociala insatsgrupper. Samtidigt är de som arbetar med SIG till viss del beroende av de 
utredande socialsekreterarnas bedömningar.

Vi väljer aldrig bort någon. Nej absolut inte. Snarare, säg missbrukare, att det är huvudor-
sak till dennes beteende, så får man finlira lite med det, och fråga ”jaha, att allt du stjäl går 
till knark”. […] Då kan lotsen hjälpa till att styra upp, i vilken ordning ska saker och ting 
ske. […] Då kan man till exempel lotsa vidare till missbruk (Lots sociala insatsgrupper, 
Södertälje).

När socialsekreteraren gör sin utredning och de ser att det finns en problematik med 
kriminalitet, men ser att familjeproblemen är mycket större och då väljer bort oss redan 
innan... Men det är egentligen en feltanke, ett utvecklingsområde, för jag tror man ska 
arbeta parallellt (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Att välja ut vilka ungdomar som ska erbjudas SIG är som vi kan se en högst komplex 
process. Det innebär både avvägningar mellan riskmiljö och dokumenterad kriminalitet, 
frågor om motivation och andra inkluderande och exkluderande faktorer. En intressant 
fråga är här betydelsen av på vilka faktiska grunder, och av vem och var i urvalsproces-
sen, som de olika bedömningarna sker.

Trots att vissa områden framhåller att man väljer bort de som man känner sig säkra på 
inte kommer att vilja delta, så är det relativt ovanligt att ungdomarna tackar ja till SIG 
första gången de tillfrågas. I de allra flesta fall föregås deltagandet i SIG av en mer eller 
mindre lång motivationsprocess. 

Motivera och inhämta samtycke
Hur motiverar man de ungdomar som anses lämpliga för SIG? Hur beskriver man insat-
sen och vilka fördelar med ett deltagande i SIG lyfts fram? Att sekretessen mellan polis 
och socialtjänst hävs kan många ungdomar uppleva som ett intrång i deras integritet, och 
vad finns det då för faktorer som kan väga upp det och ändå göra ett SIG-deltagande 
attraktivt? Av tabell 4 framgår att de allra flesta som erbjuds SIG tackar ja till insatsen 
och till att sekretessen hävs. Sex av tio områden anger att mellan 76 och 100 procent av de 
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tillfrågade ungdomarna också samtycker till SIG. Ett område avviker från de övriga, där 
enbart 0-25 % av ungdomarna tackar ja. 

Tabell 4. Andel tillfråga ungdomar i utvärderingsområdena som svarar ja till att delta i SIG.
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Att det stora flertalet tillfrågade ungdomar tackar ja i nästan samtliga områden kan 
framstå som en hög siffra. Men vi ska då ha i åtanke att den i sig inte säger något om hur 
den process och den selektion sett ut som lett fram till att en viss ungdom tillfrågats om 
medverkan i SIG – och inte heller något om motivationsprocessens längd och innehåll. 
Av föregående avsnitt har till exempel framgått att en vanlig strategi är att inte tillfråga 
de ungdomar som man ”vet” kommer att säga nej. Med detta i åtanke, hur bedrivs det 
motivationsarbete som syftar till att få med ungdomar som anses lämpliga för SIG?

Tre områden beskriver att de motiverar ungdomar genom att lyfta fram att ett delta-
gande i SIG innebär färre möten än om de måste träffa involverade företrädare för 
olika myndigheter var och en separat (Farsta, Skärholmen och Botkyrka). En annan 
fördel som många områden lyfter fram är att SIG innebär ett stöd till förändring från 
ett nätverk vuxna personer, professionella och andra. Till exempel beskriver områdena 
fördelarna med SIG på följande sätt: ”Det är många som stöttar och finns tillgängliga 
för ungdomen” (Rinkeby-Kista), ”Det kompakta stöd som erbjuds” (Skarpnäck), ”Den 
unge kommer att få mycket stöd och hjälp” (Spånga-Tensta), och ”Att vi vuxna samver-
kar för att på bästa sätt kunna hjälpa den unge” (Södertälje). Hägersten-Liljeholmen och 
Rinkeby-Kista lyfter fram att ungdomar i SIG kommer att kunna vara mer delaktiga i 
utformandet av sitt eget stöd: en ”möjlighet att vara delaktig i sin fortsatta utveckling och 
planering” (Hägersten-Liljeholmen), och ”att detta är något som är till för ungdomen 
och att ungdomens röst skall bli hörd och är i fokus” (Rinkeby-Kista). Slutligen finns det 
även mer konkreta faktorer att motivera ett SIG-deltagande med, till exempel ”möjlighet 
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att få lämplighetsintyg till körkort” (Hässelby-Vällingby) och ”stöd med motivation till 
sysselsättning” (Farsta).

Hur genomförs motivationsprocessen och i vilken kontext bedrivs den? I de flesta fall sker 
det inom ramen för en pågående socialtjänstutredning: ”Vanligtvis växer behovet av SIG 
fram under utredningstiden” (Botkyrka), ”Handläggande socialsekreterare presenterar 
och föreslår SIG under utredningstid när behov av insats bedöms nödvändigt” (Spånga-
Tensta), i ”utredningssamtal” (Hässelby-Vällingby). Skärholmen bedriver det mesta av sitt 
motiverande arbete gentemot personer som sitter häktade: ”Ofta så sker det motiverande 
arbetet med ungdomarna i samband med att ett yttrande ska avges till polis/åklagare. I 
dessa fall sker det motiverande arbetet under en period av några veckor eller under den tid 
som ungdomen sitter häktad”. Södertälje beskriver en ansats där de är mycket ute på fältet 
för att motivera ungdomar: ”Vi jobbar ute och söker även upp ungdomar” (Södertälje). I 
övrigt beskriver områdena att de har ett flexibelt förhållande till motiveringen, där perso-
ner både kan aktualiseras och motiveras i en rad olika sammanhang och konstellationer.

Vilken respons får då de professionella av ungdomarna? Vilka argument eller faktorer får 
ungdomarna att tacka ja respektive nej till SIG-deltagande? 

Faktorer som får ungdomar att tacka nej till SIG
Enligt de professionella som intervjuats är den enskilt vanligaste faktorn som får ungdo-
mar att tacka nej till SIG, eller att initialt utrycka sig negativt inställda, att polisen deltar 
och får tillgång till andra myndigheters information. Tveksamheten inför polisens delta-
gande handlar både om att många ungdomar har tidigare negativa upplevelser av polisen 
och att man inte vill att polisen får insyn i sin kriminella verksamhet.

Detta att polisen ska vara med är ju en stor grej för många av våra ungdomar. När man 
tänker på vilka upplevelser våra ungdomar har av polisen. Som blivit pepparsprejade av 
poliser och allt möjligt. Det är därför så smart att man haft poliser ute i områdena, som 
är så kloka, så bra och så fina med våra ungdomar. Annars hade det gått åt helvete med 
relationerna mellan polis och ungdomarna (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Ibland tackar de ja till en annan socialtjänstinsats och inte till SIG och det beror då på 
polisen. De vill inte ha ögonen på sig för då stör det deras verksamhet. Våra ungdomar är 
inte förtjusta i polisen (SIG samordnare, Botkyrka).

Det finns dock flera olika strategier som används för att motivera ungdomarna att delta i 
en social insatsgrupp, trots deras motstånd mot polisens deltagande.

Jag brukar säga att om du får välja en polis, vem skulle du då välja? Då har man redan 
vunnit över dem när de börjar tänka i dessa banor. Men det är inte sällan de då väljer en 
hardcorepolis. Någon som vart lite brysk kanske eller någon förhörsledare. De har ändå 
byggt någon form av relation med dessa (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).
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De här poliserna vill göra det här brukar jag säga. Alla poliser är inte bra och alla är inte 
dålig. Har du träffat någon som du har en annan kontakt med, ofta har de någon. Då kan 
vi försöka få med den i SIG (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Många ungdomar säger att de inte vill ha polis efter sig. Då brukar jag förklara att det 
brukar lösa sig, polisen brukar erbjuda att göra saker på fritiden, de tar ledigt, de engagerar 
sig, jag beskriver det som engagemang. Vi ska inte alla sitta och berätta hur dålig det går 
för dig, det är mer så här: ”ta hjälp av oss, vi finns här för dig”. […] Sen säger jag ”fan vi 
tester det här, funkar det inte så bryter vi, vi kan ta tillbaka samtycket vilken dag som helst 
(Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

En annan faktor som kan försvåra möjligheten att få samtycke är att man i vissa stadsde-
lar har som krav att SIG måste kombineras med en annan socialtjänstinsats. Det betyder 
att man måste få ungdomen att både tacka ja till SIG och till andra insatser.

För att få SIG så måste man även ha en insats, vi har ju ingen lots här, så först måste man 
motivera till SIG och sen måste man motivera till en insats också. Det vill säga att ta emot 
familjebehandlare eller ungdomspedagog eller vad det nu kan vara. Där kan det haka 
upp sig. Dels ska socialsekreteraren krysta fram en insats […]…Först ska man motivera 
till det ena och sen, […] så är det det här du måste tacka ja till också (Samordnare sociala 
insatsgrupper, Rinkeby-Kista). 

Faktorer som får ungdomar att tacka ja till SIG
Vad finns det då för argument eller situationer som gör att ungdomar tackar ja till 
SIG-deltagande? En faktor är när SIG ställs i relation till andra åtgärder som ungdomarna 
upplever som sämre alternativ. Det kan handla om ungdomar där användande av tvångs-
lagstiftning ligger nära till hands eller när de återkommer från en institutionsplacering. 

Socialsekreterarna kan fråga om samtycke. Polisen får inte. Annars är det vi [lotsarna] som 
frågar om samtycket. Det kan bli lite konstigt med socialsekreterarna […]…jag tycker inte 
det är helt klockrent alltid. […] Men det är klart det kan finnas hot om placeringar, det är 
ju en realitet (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Det kan vara så att det är föräldern som vill, men inte ungdomen, eller tvärtom. Sen ibland 
så är det lättare att få till det när vi ska få hem dem från ett LVU, då är det lättare att få till 
en planering med både föräldrar och ungdom, då kan vi villkora det på ett annat sätt, det 
blir lite så mellantvång. Det blir en form av motivation (Socialsekreterare, Rinkeby-Kista).

Förutom att SIG kan lanseras som ett alternativ till, ur ungdomarnas perspektiv, än 
sämre lösningar, så finns även mer proaktiva sätt att försöka att dialogbaserat motivera 
ungdomarna.

Jag lockar aldrig med någonting, utan jag diskuterar med dem utifrån deras tankar om sig 
själva, vad de tror ska hända och vad de egentligen vill uppnå. Sen någonstans vill man 
skapa någon form av inre konflikt och sedan samtidigt erbjuda att ”jag kan erbjuda en 
annan väg”. Jag kan säga ”ok, som jag förstår det, har inte du skolkat hela sjuan, åttan och 
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nian?” och de svarar ”jo det stämmer”, och ”slogs du inte i skolan när du gick där”, ”jo, det 
är sant”, så det har alltså inte funkat för dig. Då kan jag hjälpa dig, då ska vi hitta en bra 
skolform för dig, för du vill ju bli…”,[…]. Då testar vi och ser hur det går. […] Jag tänker 
att man måste skapa inre konflikter och få dem att tänka till själva, och sedan välja väg. 
Och sedan skapa en positiv anda till förändring (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje). 

I exemplet ovan presenterar lotsen i Södertälje en strategi där man försöker sätta ord på 
den situation som ungdomen har idag, och sedan presentera en alternativ utveckling som 
skulle kunna åstadkommas med hjälp av SIG. Sedan överlåter man beslutet till ungdo-
men. Beslutet måste komma från ungdomen själv. Strategin har paralleller till samtalsme-
toden Motiverande samtal (MI): att den professionelles roll är att skapa förutsättningar 
och stödja en människa till förändring utifrån hennes egna villkor (Barth & Näsholm, 
2006). Om ungdomarna tackar ja till SIG på grund av att de kan se en förhoppning om 
en förändrad livsbana, så kan det vara en bra grund för ett framtida förändringsarbete. 
Tyvärr kan det även finnas andra mindre positiva grunder till att ungdomar tackar ja till 
SIG. Vissa ungdomar verkar attraherade av SIG på grund av att det ger dem status i deras 
umgängeskretsar. Det bekräftar eller skapar en identitet som kriminell, vilket ger dem 
status.

Våra ungdomar kan tycka att det är lite häftigt att vara i SIG eller att vara i socialtjänsten 
överhuvudtaget (SIG samordnare, Botkyrka).

Jag som lots jobbar ju bara med kriminella ungdomar eller ungdomar som begår brott, 
så det sprids ju snabbt vem jag är, och om de ser mig med en 13-åring, då tänker de ”han 
är kriminell”. Det kan han få status för, och det kan ge motsatt effekt, att man skapar en 
kriminell identitet. Det är ett problem. Lite stämplingsteori. […] ”du har ett kriminellt 
beteende, det är något fel på dig”. När det kanske behövs massiva föräldrainsatser. Man 
gör barnen till problemen när det egentligen är föräldrarna (Lots, Hässelby).

Motivationsarbetet är helt centralt eftersom SIG bygger på frivillighet och på att ungdo-
marna godkänner att sekretessen kring dem hävs. Som framgår ovan finns det många 
faktorer av olika karaktär som såväl motiverar ungdomar till deltagande som till att de är 
skeptiska. Hur hanterar man då de ungdomar som tackar nej till SIG då erbjudandet bör 
ha grundats på bedömningen att ungdomen har ett stort hjälpbehov?

Vad händer med de ungdomar som tackar nej till SIG
I flera av de fall där ungdomar tackat nej till SIG har det lett till att de senare fått vård 
med stöd av tvångslagstiftning, alternativt att de blivit över 18 år och då inte längre är ett 
ansvar för socialtjänstens ungdomsenheter.

Ja, då harvade vi väl på och försökte motivera dem till de insatser vi hade. Många slutade 
nog i LVU eller att de blev utbrända ärenden som inte ledde någon vart, tyvärr. Och så 
tycker alla att vi är dumma i huvudet som inte gör nåt: ”De är 18 år, betyder det att de inte 
behöver någon hjälp alls”. Nej, men det är fel instans, kriminalvården blir det, så krasst ser 
det ut, tyvärr. Jag kan känna att vi borde ha upp till tjugo, vad är man när man är 18 år, då 
behöver man fortfarande mycket stöd (Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).
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Ibland kan det vara ”nej nej nej”, tills det blir ett LVU, och sen när vi får hem honom så 
kan det bli aktuellt. De försvinner inte bort de här ärendena. Så blir det inte ett år, så kan 
det bli ett annat år. Men lyckas man inte få SIG så får man kanske inte till stånd någon 
insats överhuvudtaget (Socialsekreterare, Rinkeby-Kista).

I dessa fall då ungdomar inte samtycker till SIG så vill de inte ha någon hjälp av social-
tjänsten överhuvudtaget. De ungdomarna, ofta är de kanske mellan 17 och 18 år, och så 
döms man till samhällstjänst istället eller vård inom kriminalvården eller böter. De befin-
ner sig ”in between” (Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen).

I andra fall har de som tackat nej till SIG erbjudits mer traditionella socialtjänstinsatser 
som de tackat ja till. Vi har i ett tidigare avsnitt om motivation också sett exempel på 
att det kan ha betydelse vem som först tar upp frågan om SIG om de säger ja eller inte. 
Hur, av vem, och processen kring att välja ut och försöka motivera en ungdom att säga 
ja till SIG tycks här kunna ha en central betydelse för den fortsatta utvecklingen av olika 
stödinsatser från socialtjänsten – eller om det istället blir tvångsvård. 

Uppstart av nya sociala insatsgrupper
Om en ungdom tackat ja till SIG ska ett samtycke till att häva sekretessen underteck-
nas. Socialstyrelsen framhåller här socialtjänsten, polis och skola/elevhälsa/komvux som 
lämpliga aktörer för att inhämta samtycket. 

Tabell 5. Antal inhämtade samtycken efter aktör. 
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* Ungdomsjourens socialsekreterare på ungdomshäktet i Sollentuna.

Av tabell 5 framgår att socialtjänsten är de som främst inhämtar samtycke, vilket delvis 
beror på att lotsar/samordnare i allmänhet hör till socialtjänsten. När väl ett samtycke är 
inhämtat så kan det operativa arbetet med SIG starta. 
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För de ungdomar som samtycker till SIG inleds en uppstartsprocess. Uppstarten av en ny 
social insatsgrupp brukar markeras med ett samverkansmöte där man samlar alla som är 
tänkta att aktivt delta i den aktuella gruppen, inklusive ungdomen och dess föräldrar eller 
nätverk. Vissa områden samlar först ihop de professionella som ska delta i gruppen för ett 
tjänstemannamöte innan övriga deltagare också medverkar. 

Först försöker man se vilka de [ungdomarna] samtyckt till ska delta. Det pratar vi ju med 
dem om när de samtycker. Sen kallar vi in dem till möte, då är det med ungdomar och 
familj. Men vi brukar ha en halvtimme innan med tjänstemannamöte. Det beror på att vi 
haft problem på mötena i vissa fall. Då behöver vi komma överens om vad vi ska prata om 
och så vidare. (SIG samordnare, Botkyrka).

Vid första SIG-mötet har vi gjort så att alla tjänstemän ses en halvtimme innan mötet 
inleds så vi kan checka av lite samt att påminna om att ”det här är ungdomens möte” så 
försök att fokusera på det som är positivt. Även om du tycker att det finns något dåligt att 
ta upp så kommer det inte att leda till något positivt hos ungdomen. Den kommer inte att 
förändra sitt beteende bara för att det påpekas. Det blir lite vår uppgift att påminna om 
det. […] Det handlar om vad man fokuserar på, det blir då inte att man säger att ”vad bra 
att du kommit 10 % mer till skolan” utan man fokuserar ofta på de 40 % som eleven inte 
är där (SIG samordnare, Farsta). 

Förberedelser mellan myndigheter kan även genomföras som i Skärholmen, där de 
antingen träffas eller via telefon kartlägger vilka målsättningar de olika professionella 
deltagarna har i den sociala insatsgruppen.

Sen i det första nätverksmötet har vi en genomgång kring vad alla har för målsättningar. 
Det är såklart en bra faktor, eftersom det är jobbigt för de här ungdomarna med nätverks-
mötena, att prata med de andra inblandande innan mötet. Är det BUP som är inblandade 
så möter man dem innan det första nätverksmötet för och se vad de har för målsätt-
ningar. Jag möter dem eller ringer dem. För oftast eller nästan alltid så överensstämmer 
ungdomens mål med föräldrarnas mål, med skolans mål, och då behöver man inte ägna så 
mycket tid åt det på mötet (Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen).

En annan aspekt av uppstarten är att byta kontaktuppgifter och göra upp en plan för vad 
man ska göra om något mer akut händer ungdomen.

Sen är det även säkerhetsplanering. Sen gör vi en akutplan, ”vad gör vi om något händer”, 
ett grovt brott som begås till exempel. Vi ska då veta vad vi ska göra när det akuta händer, 
så vi byter mail och telefonnummer mellan alla (SIG samordnare, Botkyrka).

Men de flesta professionella framhåller att man i uppstartsperioden främst fokuserar 
på att kartlägga vilka behov ungdomen har. Denna behovsinventering ligger sedan till 
grund för planeringen av det framtida SIG-arbetet.

Jag tänker att det är viktigt att verkligen kartlägga risk- och skyddsfaktorer initialt. En 
metodutveckling är att göra en stor ESTER-utredning för varje person som kommer in 
till SIG och kartlägga risk- och skyddsfaktorer mycket grundligare, sen gör man upp en 
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handlingsplan efter det. […] Om man gör metodutveckling, vad ska det baseras på? Varför 
inte ta nåt som redan är utvecklat? (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Kartläggning och kunskapsinhämtning för vår del. Socialsekreterarna gör sin utredning. 
Den kan ju starta från dag ett precis som vi. Då sitter de där uppe och utreder. Men vi 
går in lite närmare och då kan man få syn på behov av till exempel BUP-kontakt, behov 
av fysiska fenomen kan det vara, kanske att den här verkar lite lågbegåvad, och andra 
utredningar än socialtjänstens kan vara aktuella. Det kan vara familjebehandling också. 
Man märker behov efter hand, vi ser lite mer (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje). 

Det går till så att man har inskrivningsintervju med ungdomen, som jag [samordnaren] 
håller. Då får man försöka få fram vad ungdomen tycker är svårast just nu och mäta 
”hur oroad man är”, för att uttrycka sig i socialtjänstspråk. Sen får man undersöka vilka 
målsättningarna är […] för att få det att funkar bättre. Samma sak med föräldrarna. Dem 
har vi också inskrivningsintervju med utifrån samma koncept (Samordnare sociala insats-
grupper, Skärholmen). 

Det finns även kritiska röster till att innehållet i SIG till viss del kan bestämmas innan 
ungdomen själv är med och kan påverka. Dels genom att det via vårdplanen från social-
tjänsten kan finnas ett visst innehåll bestämt, dels genom att saker bestäms på tjänste-
mannamöten innan ungdomen deltar och kan säga sin åsikt om vad den önskar av sitt 
SIG-deltagande.

Då har man försökt utgå lite från vårdplanen. […] Precis, så därför blir det svårt för 
ungdomarna när de ska tacka ja eller nej, för det finns en färdig handlingsplan, de tackar 
ja till ”någonting”. Sen när man väl börjar bena ut kan det vara ”ska vara hemma nio på 
kvällen”. Då kan det bli ”jaha, var det det här jag tackade ja till”. Så kan det kännas, när 
man står och pekar och skriver, att det här var ungdomen inte med på från början. […] Det 
blir lite så här: ”nu är det här taget”, nu kör vi på det. Så det blir inte så mycket inflytande 
för ungdomen, tyvärr (Lots, Hässelby).

Framställningen ovan har presenterat den process som leder fram till att en SIG-grupp är 
igång och jobbar aktivt kring en ungdom: Från urvalet av ungdomar, via motivationspro-
cess och inhämtande av samtycke, till själva uppstartsprocessen där innehållet i SIG ska 
specificeras. Vilka är då de ungdomar som slutligen blir deltagare i ett aktivt SIG-arbete? 
Det beskrivs närmare i kapitel 5.

Programteori och befintliga verksamheter
Socialstyrelsens vägledning för rekryteringsfasen kan, vilket presenterats i programteorin, 
delas in i tre huvudsakliga uppgifter: informera, upptäcka och selektera samt motivera 
och inhämta samtycke, medan Rikspolisstyrelsens begränsar sig till hur selektionen och 
inhämtandet av samtycket bör gå till. När det gäller första punkten, information, så kan 
konstateras att väldigt få områden informerar om eller marknadsför SIG gentemot den 
tänkta målgruppen. Att informera gentemot ungdomar lyfter Socialstyrelsen samtidigt 
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fram som en viktig del av rekryteringsfasen. Socialstyrelsen menar att informationssprid-
ning och marknadsföring gentemot ungdomar bör göras både muntligt och i tryckt och 
eller elektronisk form. Inget av områdena säger att man, som en del av en uttänkt strategi, 
har spridit information till ungdomar på detta sätt. Istället har man pratat med ungdo-
mar om SIG i de fall man ansett att arbetssättet eventuellt kan komma att passa en viss 
ungdom. Däremot har samtliga områden, på olika sätt, informerat och marknadsfört SIG 
gentemot andra myndigheter och aktörer.

När det gäller selekteringen av ungdomar till SIG så baserar de allra flesta områden 
urvalet främst på brottsstatistik. Åtta av tio områden baserar urvalet på antal brottsmiss-
tankar senaste året, sex av tio på om ungdomen begått strategiska brott, och tre områden 
på ålder vid brottsdebut. Utöver detta baseras urvalen i vissa fall också på kriminalitet 
i familjen, oro för riskumgänge och på ett antal andra samtidiga riskfaktorer. Tillväga-
gångssätten innebär att områdena gör sitt urval baserat på ett snävare material än vad 
Socialstyrelsen föreslår i sin vägledning. Socialstyrelsen föreslår att urvalet bör baseras på 
både risk- och skyddsfaktorer, vilket i sig innebär en mångfacetterad uppsättning faktorer 
inklusive kriminalitet (ålder för brottsdebut och intensiteten i brottsligheten). Men ser vi 
till hur urvalet konkret går till så är det främst kriminaliteten som beaktas. Det finns en 
viss överensstämmelse med Rikspolisstyrelsens vägledning, som för socialtjänstens del 
enbart fokuserar på ålder för brottsdebut, vilket tre områden haft som en systematisk 
urvalsfaktor.

Gällande inhämtandet av samtycke så är det främst socialtjänsten (sju områden), och i viss 
mån även polisen (tre områden), som stått för det. Socialstyrelsens vägledning pekar här 
ut såväl socialtjänst och polis som skolan, elevhälsan och komvux som lämpliga aktörer. 
Rikspolisstyrelsen föreslår att socialtjänsten ska inhämta samtycket. Det mest avvikande 
resultatet, i en jämförelse mellan nationell vägledning och det faktiska arbetet, är skolans 
frånvaro som inhämtare av samtycke. 
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Del 5  
Reguljär fas: Vilka är SIG-ungdomarna, vilket 
stöd får de, och vad tycker de om stödet?

Deltagare, insatser och typer av stöd inom sociala insats-
grupper
I de nationella vägledningarna skrivs det sparsmakat om innehållet och genomförandet av 
SIG som arbetssättet, med undantag av samverkansmötena. Socialstyrelsens vägledning 
innefattar till exempel en kunskapssammanställning om insatser mot återfall i brott, men 
överför inte resultatet till SIG. Att det fokuseras lite på innehållet och mer på formerna 
kan förklaras av att SIG initierades som en samarbetsform mellan myndigheter inom vilken 
involverade aktörer skulle använda redan befintliga metoder (se också Forkby & Turner 
2016). I de allra flesta kommuner som använder SIG idag, har SIG dock blivit en behovs-
prövad insats inom socialtjänsten, vilket innebär ett behov att fokusera också på innehållet 
och själva arbetssättet. I kapitlet försöker vi ge några svar på frågan vad SIG är för typ 
av insats, inklusive några SIG-deltagares egna erfarenheter av SIG. Först dock något om 
vilka SIG-deltagarna är.

Vilka är deltagarna i sociala insatsgrupper?
Under perioden 2011-2013 har man i Botkyrka, Stockholm och Södertälje totalt haft 78 
SIG-deltagare. Flest aktiva SIG-deltagare samtidigt fanns i mars 2013, 40 stycken. Söder-
tälje har haft SIG längst av de tio utvärderingsområdena. De fick in sitt första samtycke 
från en ungdom i maj 2011. Efter Södertälje följer Botkyrka (september 2011), Spånga-
Tensta (november 2011) och Skarpnäck (december 2011). Under 2012 fick Rinkeby-Kista 
och Skärholmen (mars), Enskede-Årsta-Vantör och Hässelby-Vällingby (april) samt 
Hägersten-Liljeholmen (september) in sina första samtycken. Farsta fick in sitt första 
i mars 2013. I tabell 6 på nästa sida visas hur antalet SIG-deltagare har utvecklats per 
månad i Botkyrka, Stockholm och Södertälje under den aktuella perioden och i tabell 
7 antalet aktiva och avslutade SIG-deltagare efter kommun och kommundel under åren 
2011 till 2013

Tidigare erfarenheter visar att uppstarten av SIG är resurskrävande och att det tar lång tid 
innan man kan arbeta med ett större antal ungdomar (Wollter, Kassman, & Oscarsson, 
2013). Även i Botkyrka, Stockholm och Södertälje återspeglas detta, där vi i tabell 7 kan 
se att Södertälje som hållit på längst även har flest aktiva och avslutade SIG-deltagare följt 
av Botkyrka som kom igång strax efter Södertälje.
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Åldersfördelningen bland SIG-deltagare över 15 år är en femtonåring, 14 sextonåringar 
och 14 sjuttonåringar, 23 artonåringar, 18 nittonåringar och fem tjugoåringar. Av dessa 
är en kvinna. I den nationella pilotverksamheten är motsvarande siffror 84 män och 7 
kvinnor (Wollter, Kassman, & Oscarsson, 2013). En förklaring från de professionella till 
den ojämna könsfördelningen är att unga kvinnor inte lagförs i samma utsträckning som 
unga män.

Det säger polisen också är ett bekymmer, att tjejerna smiter undan. De har inte lika många 
kvinnliga poliser som jobbar ute och då kan man inte visitera dem. Då blir de inte heller 
anmälda lika mycket. Det kan finnas en sådan aspekt (Samordnare sociala insatsgrupper, 
Rinkeby-Kista).

Tjejerna glider undan, man ser dem när man är ute. De gör sina uppdrag inom organiserad 
brottslighet. De ringer samtal, de bär produkterna, de växlar pengarna. Men det syns inte 
på samma sätt (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Sen kanske brotten inte är lika spektakulära, det är inte de här våldsbrotten. Då tänker 
man mer destruktivt beteende, inte att det är kriminalitet. […] Vi har inte så mycket tjejer 
som begår rån, inte så mycket inbrott och grova stölder. Det är mer misshandel och narko-
tikabrott (Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

Tabell 6. Antalet aktiva SIG-deltagare per månad april 2011 – december 2013
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Tabell 7. Antalet aktiva och avslutade SIG-deltagare 2011 – 2013 efter kommun eller 
               kommundel
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Att unga kvinnor lagförs i mindre utsträckning än unga män bekräftas också av brotts-
statistiken. I åldersspannet 15-20 år lagfördes 3286 kvinnor och 9309 män år 2012 för 
brott enligt brottsbalken.2

Det finns en tendens bland de professionella att tolka unga kvinnors kriminalitet som 
ett tecken på annan underliggande problematik, medan man hos unga män fokuserar på 
kriminaliteten som ett problem i sig; något som får konsekvenser för hur man väljer att 
arbeta med kvinnor respektive män:

Det är en intressant diskussion. Jag tror vi tenderar att tänka annorlunda när det gäller 
tjejer som är kriminella, att man tänker att de har andra bekymmer. Det kan vara kombi-
nationer, att de hänger med äldre killar, vi oroar oss för att de exploaterar sig sexuellt, det 
är missbruk, det är mer, kanske självskadebeteende. Killar tänker man mer, vi måste bara 
stävja det här (Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

När jag gick igenom det här, de tjejer som var brottsaktiva, för det första var de mycket 
färre. Där la man tonvikten på psykiska problem, självskadebeteende, kanske att man var 
på ett HVB-hem (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

När det gäller SIG-deltagarnas socioekonomiska situation beskriver de flesta områden att 
de och deras familjer ofta har relativt stor social problematik även om andra bilder också 
förekommer:

2  www.bra.se/brott/brott-och-statistik
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Ja, av tretton så kanske det är tre föräldrar som arbetar. Kriminalitet är skitsvårt, vi vet 
inte alltid hur det förhåller sig med föräldrarna. Kanske ett par där vi vet att det finns i 
familjen. Däremot är det vanligt med äldre kriminella syskon, särskilt i Rinkeby, de har 
vi bättre koll på. Sedan är inte kriminalitet det enda behovsområdet. Missbruk har vi haft 
föräldrar som har. Vi har haft riktigt psykiskt sjuka föräldrar. Då är det svårt (Samordnare 
sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

Hos alla finns problem i familjen. De flesta, även om inte alla, så ganska mycket multi-
problem i familjerna. Det kan vara ekonomiska problem hos föräldrarna, psykisk ohälsa, 
missbruk, våld i familjen. Det är väldigt ovanligt över lag att det inte förekommer problem 
hemma. Börjar man nysta så framkommer allt mer. Ofta kan det vara tung problematik 
och svåra ärenden. Det kan vara svårt att hålla fokus på kriminalitet ibland då det finns så 
mycket annan problematik som ligger bakom (SIG samordnare, Farsta). 

Men det finns även de som inte har det, där vi aldrig hört talas om familjen och så hamnar 
ungdomen hos oss och har jättegrov kriminalitet. Jag har en där båda föräldrarna har 
jobb, bra inkomst och bor i radhus. Men det är det att föräldrarna tappar greppet, att 
ungdomarna tar över och föräldrarna inte har något att säga till om. När jag jobbat i andra 
kommuner, alla ungdomar vi arbetade med då, hade föräldrar med stora problem eller så 
hade ungdomen en diagnos. Men så är det inte här på samma sätt, här har vi föräldrar som 
kämpar på (SIG samordnare, Botkyrka).

Vilka insatser har SIG-deltagarna respektive jämförelse-
gruppen fått?
I avsnittet nedan beskrivs vilka insatser de 78 SIG-deltagarna och de 41 ungdomar som 
identifierats i jämförelsegruppen fått under utvärderingsperioden 2011-2013. I tabell 8 
kan vi se det antal dagar i genomsnitt per person som SIG-deltagarna respektive jämfö-
relsegruppen fått insatser från olika aktörer. Vi kan se att SIG-deltagarna och jämfö-
relsegruppen fått ungefär lika många dagar med socialtjänstinsatser utöver SIG, knappt 
400 dagar. Jämförelsegruppen har dock fått betydligt fler dagar med insatser från andra 
myndigheter än socialtjänsten, 155 dagar mot 38, vilket främst förklaras med långvariga 
kontakter med BUP och Maria ungdom. Vi kan vidare se att det enbart är SIG-deltagare 
som fått insatser från ideell sektor, vilket handlar om ett långvarigt stöd för en ungdom 
från organisationen X-Cons.
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Tabell 8. Antal dagar med insatser i genomsnitt per SIG-deltagare och i jämförelsegruppen 2011 – 
2013 efter insatsgivare

SIG-deltagare (N=78) Jämförelsegrupp (N=41) 
Sociala insatsgrupper 229 -
Socialtjänstinsatser 379 387

Andra myndigheter än socialtjäns-
ten

38 155

Ideella organisationer 11 -
Totalt antal dagar med insatser 658 542

För att närmare undersöka vilka socialtjänstinsatser som deltagarna fått har vi katego-
riserat dem utifrån en tidigare kartläggning och kategorisering av öppenvårdsinsatser 
inom socialtjänsten som Socialstyrelsen genomfört (Socialstyrelsen, 2006). Av tabel-
lerna 9 nedan och 10 på nästa sida kan vi se att socialpedagogiska insatser är de vanligast 
förekommande typerna både bland SIG-deltagarna och i jämförelsegruppen. Förhållan-
devis många SIG-deltagare har också fått heldygnsinsatser – sett i perspektivet att SIG 
har framförts som ett alternativ till placeringar. En klart större andel i jämförelsegruppen 
har dock fått heldygnsinsatser, medan en större andel SIG-deltagare fått insatser i katego-
rin Andra insatser. När det gäller längden på SIG-deltagandet så varierar det mellan som 
längst 719 dagar och som kortast 24 dagar. Av de 78 SIG-deltagarna deltog 20 stycken i 
SIG längre än ett år.

Tabell 9. Antal SIG-deltagare som fått viss behovsprövad insats i form av heldygnsvård,   socialpeda-
gogiska insatser, programverksamhet eller andra insatser 2011 – 2013.
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Tabell 10. Antal personer i jämförelsegruppen som fått viss behovsprövad insats i form av heldygns-
vård, socialpedagogiska insatser, programverksamhet eller andra insatser 2011 – 2012.
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Under Andra insatser återfinns de kategorier som Socialstyrelsen (2006) kallar enskilt 
samtalsstöd och öppenvård i annan form (några av insatserna kan principiellt hänföras till 
två kategorier, till exempel MST som både kan ses som en programverksamhet och som 
kvalificerat nätverksarbete). Kontaktfamilj/kontaktperson skiljer sig från andra insatser 
genom att de bygger på lekmän och inte på professionella insatser. När det gäller stöd från 
andra myndigheter och organisationer än socialtjänsten, tabell 11 nästa sida, så kommer 
det huvudsakligen från landstinget och då främst Maria ungdom och BUP. Endast en 
person har fått stöd från en verksamhet som inte tillhör den offentlig sektor, och då från 
organisationen X-CONS.
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Tabell 11. Antal SIG-deltagare och ungdomar i jämförelsegruppen som fått insats eller stöd från vissa 
andra än socialtjänsten 2011 – 2013.3
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Vi kan se att det finns stora likheter mellan ungdomarna i SIG- respektive jämförelse-
gruppen, utöver själva SIG-deltagandet. Båda grupperna får relativt omfattande stöd från 
socialtjänsten och då främst socialpedagogiska insatser. Båda grupperna får stöd från 
BUP och Maria ungdom och båda grupperna får olika former av heldygnsinsatser. En 
grundfråga är då vad skillnaden är för de ungdomar som ingår i SIG. Vad bidrar ”insat-
sen” SIG med som ungdomarna i jämförelsegruppen inte får? Utifrån intervjuerna med 
de professionella ska vi i nästa avsnitt beskriva några av de grundläggande funktioner 
som SIG kan bidra med.

Vad är sociala insatsgrupper för typ av insats?
Vi har identifierat tre huvudsakliga, grundläggande funktioner som sociala insatsgrupper 
principiellt kan bidra med i arbetet med den aktuella ungdomsgruppen: Skapa ett gemen-
samt och anpassat stöd, Ett gemensamt salutogent perspektiv och Etablera ett engagemang som lever 
vidare. Det bör poängteras att arbetet i form av SIG bedrivs på delvis olika sätt i de tio 
utvärderingsområdena och att insatsen rymmer mer än vad som beskrivs här. Dessa tre 
funktioner är dock de som framträder som mest grundläggande för insatsen SIG.

Skapa ett gemensamt och anpassat stöd
En central utgångspunkt för att förstå SIG som samverkansform och som insats är den 
hävda sekretessen. Den innebär ofta att samtliga deltagande aktörer kan dela information 

3  Kategorin Landsting rapporterades in som ”Landsting: sjuksköterska, läkare, psykolog”. Ungdomsanställning 
   rapporterades in som ”Ungdomsanställning: Kommunala uppföljningsansvaret”.
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och därigenom samarbeta på ett sätt som inte är möjligt inom mer traditionellt myndig-
hetsövergripande arbete med målgruppen. En styrka med informationsutbytet är enligt 
medarbetarna att det går att skapa en gemensam, konkretiserbar idé för förändringsarbe-
tet och hur det ska genomföras:

SIG fungerar bra när det varit väldigt tydligt från början vad målen är med de olika 
delarna i social insatsgrupp. Så man vet vad man ska jobba mot, så att alla drar åt samma 
håll. Och om man inte gör det, vad är det så som gör att man inte gör det? Då man rätar 
ut alla oklarheter, så långt det är möjligt genom den samverkan man har […] Viktigt att 
man är tighta, alla vuxna i nätverket. När jag tänker på syftet med social insatsgrupp så 
tänker jag att det finns ett behov av att samverka och samordna insatserna. Man behöver 
ha en ledning i själva stödet, för att inte alla ska dra åt olika håll. Det gäller att försöka 
få både familjer och ungdomar och utförarna av insatser att få en gemensam syn, både 
på problemen och vad målen är, och att bestämma gemensamt vad som ska vara fokus 
och i vilken ordning. Annars blir det lätt att ungdomen struntar i allt: för att alla har så 
höga krav, för att de tycker det blir jobbigt, för att till exempel skola tycker bara att det 
ska satsas på skola, och någon annan tycker att fokus borde vara någon annanstans Det 
kan bli lite mycket och spretigt. Det blir skönt för både ungdomar och föräldrar att alla 
har lite koll och att alla vet samma saker. Att man bestämmer att nu ska jag göra detta och 
det är ok av alla och man får stöd av alla i det. Det blir vägen till framgång också, att man 
har ett gemensamt fokus. Sen kan man revidera det tills nästa gång. (Samordnare sociala 
insatsgrupper, Rinkeby-Kista).

Med en gemensam idé eller perspektiv kan man förenas kring vilka målsättningar och 
arbetsmetoder man anser lämpliga i det individuella fallet. Som samordnaren ovan 
uttrycker det blir stödet då mer enhetligt och alla kan ”dra åt samma håll”. Informa-
tionsdelningen gör också att det sammantagna stödet ungdomen får från olika offentliga 
eller ideella aktörer, lättare går att överblicka. Stödet kan därmed samordnas och anpas-
sas utifrån den unges behov sett till omfattning (varken för mycket eller för lite), kravnivå 
(varken för kravfyllt eller kravlöst), form och innehåll. Nedan ges två exempel på hur infor-
mationsutbyte och samarbete mellan inblandade aktörer gjort att skolgången anpassats 
efter ungdomens behov och förmåga.

Jag har en klient, hans största problem är att han inte klarar av sociala situationer. Han 
läser av fel, han läser in aggressivitet och hot i alla situationer. Då försökte vi hitta en 
skolform som passar honom. Skolan har hittills inte kunnat se denna problematik och 
tillgodose den. Då åkte jag med den unge mannen för att träffa de lärare han hade. Idag är 
han på en folkhögskola där man är väldigt medvetna om det här och sätter stora resurser 
på den sociala situationen. Jag pratade med dem nyligen och de har inga problem med 
det här längre. Det gäller bara att hitta rätt. Då kan man använda skolan som resurs. Det 
skulle vara drömläge att ha en behandlingskola. (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Sen handlar det om skola, då får man ha krav som är anpassade efter förmåga, så det kan 
pendla väldigt mycket. För vissa kanske man kan ha som målsättning att det ska vara full 
närvaro en månad och då handlar det bara om att följa upp det. Så har man en ungdom 
som har väldigt svårt att komma upp på morgonen så kan man komma överens med 
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skolan om att den kan få ta igen det på eftermiddagen, och därmed uppnå målet med full 
närvaro (Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen).

Att anpassa det sammantagna stödet är resurskrävande. I dessa processer har SIG-områden 
med anställda samordnare eller lotsar en stor fördel. Samordnarens eller lotsens funktion 
kan liknas vid det arbete som genomförs inom case management-metodiken. Båda model-
lerna arbetar individfokuserat. En annan likhet är att det handlar om komplexa vård- eller 
omsorgsbehov med många inblandade aktörer, vilket skapar ett behov av samordning. 
Om ett sådant samordnat stöd inte finns kan alternativet bli institutionsplacering. Denna 
balansgång finns ofta närvarande i SIG-sammanhanget, men även i de sammanhang där 
Case management-metodiken utvecklades under 1960- och 70-talets psykiatriska avinsti-
tutionalisering i västvärlden. Det finns olika varianter av case management-metodik: 
Dels mer administrativa former, där ett sammantaget ”stödpaket” planeras, genomförs 
och följs upp, ofta kallat mäklarmodellen, dels den multiprofessionella modellen där socialarbe-
taren arbetar mycket nära brukaren och blandar planering, utredning och administrativa 
sysslor med socialt arbete och handgripligt stöd i vardagen (Payne, 2000).

På samma vis varierar de olika stödfunktionerna inom SIG där vissa samordnar- och 
lotsfunktioner kan liknas vid mäklarmodellen med ett mer övergripande ansvar för 
samordning och samverkan, medan andra mer liknar den multiprofessionella modellen 
med klientarbete. Det är vanligare att samordnarens funktion liknar mäklarmodellen, 
medan lotsarna arbetar mer likt den multiprofessionella modellen. I den mulitprofessio-
nella modellen deltar lotsarna exempelvis mer i socialt arbete utanför kontorsmiljö, då 
man kanske följer med och stödjer ungdomen vid ett myndighetsmöte eller motiverar till 
en fritidsaktivitet. Den multiprofessionella case management-modellen innebär ofta att 
den professionelle och ungdomen arbetar upp en nära och förtroendefull relation.

Nedan ges några exempel på hur de professionella beskriver sitt arbete och som illustrerar 
de båda modellerna. I de första exemplen kan vi se ett arbetssätt som liknar mäklarmo-
dellen, där de mer stödjande och behandlande inslagen sköts inom respektive insats och 
SIG-samordnaren intar en mer planerande och strukturerande roll.

Grunden är mig som samordnare. Min uppgift är att skapa en struktur. All information 
ska gå till mig. Sen kan det vara att det finns en särskilt kvalificerad kontaktperson som 
har i uppgift att arbeta med fritiden, då försöker man ha fasta tider, utifrån det antal 
timmar som finns för den kontaktpersonen. Och få till aktiviteter för ungdomen. Syftet är 
att bygga upp en struktur och en rutin och försöka få in ungdomen i en förening eller nåt 
så det blir hållbart över tid. Sen kan man ha andra aktiviteter också som bio, teater eller en 
konsert. Men det ska vara strukturerat och planerat. Det är det enda som är stående. Sen 
vad de går på är oviktigt, det är upp till kontaktpersonen att hålla en röd tråd. […] Det 
gäller att få en struktur på ungdomens liv, och i arbetet med att arbeta upp sådana rutiner 
är jag navet (Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen).

I de allra flesta fall finns en hel del insatser sedan tidigare från samhällets sida, men det 
som behöver göras är att strukturera upp dem, vilket lustigt nog oftast saknas, ofta finns 
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det ingen struktur. Till exempel gällande när man har sina möten på BUP där man bokar 
in möten från gång till gång. Trots att man har en individ som är jätteimpulsiv […] Det 
kan vara till exempel om man har ADHD och läkaren tycker man ska ta medicin att man 
strukturerar upp det med fasta tider för när man ska ta medicinen. Sen följer man upp hur 
det har gått. Det handlar också om struktur. Det kan handla om att man varje onsdags-
kväll eller lördagskväll ska umgås med sin familj, sen följer man upp det (Samordnare 
sociala insatsgrupper, Skärholmen). 

Det kan ju dels vara grejer runt skolan, du ska vara där, du ska komma i tid, du ska ställa 
din klocka, du ska äta din frukost innan. Så det är lite motsvarande genomförandeplan. Så 
man har ett mål, sen bestämmer man hur man ska göra det. Till exempel ”du ska umgås 
med prosociala kamrater på fritiden”, sen hur ska du göra det? Okej, genom att…, så 
har man punktat ner tre eller fyra olika ”hur” och vem som ska göra det. Det kan vara 
mamma, ungdom, polisen och så vidare. Men det kan vara allt från mer övergripande till 
att du ska ta din ADHD-medicin varje morgon, du ska sköta dina tider på BUP, du ska inte 
hänga i centrum efter klockan 12, och om du gör det så får polisen ringa mamma och köra 
hem dig. Väldigt så konkreta saker (Samordnare sociala insatsgrupper, Rinkeby-Kista). 

Genom noggrann planering och strukturering av ungdomens olika insatser och stöd 
kan en anpassad helhet skapas. Som i mäklarmodellen strukturerar samordaren ett 
sammantaget ”stödpaket”. Samordnaren ansvarar då för helheten medan själva genom-
förandet och innehållet i de olika delarna/insatserna överlämnas till andra, till exempel 
en kontaktperson, en ungdomsbehandlare eller ungdomscoach. I andra områden är de 
sociala stödinsatserna och den samordnande funktionen samlade i en och samma person, 
likt den multiprofessionella modellen. En fördel med detta är att de som har den samord-
nande funktionen också får se hur stödet fungerar i den vardagliga situationen, och vid 
behov snabbt kan korrigera det.

Det handlar om att inventera och sedan lotsa rätt. Det hörs ju på namnet, lotsa, ta dem i 
handen och få dem till rätt ställe, att få det att hända. Rent praktiskt arbete blir det. Och att 
se dem i deras miljö, se dem i skolan, hänga runt lite på fritids. Det är en form av kartlägg-
ning, där kan man få information som man inte skulle fått annars, och forma en bättre 
insats, eller hitta rätt och inse att ”det där behöver han också, åh han har fotbollsintresse”, 
och då försöka få det att hända. Det handlar om att koppla på friskfaktorer (Lots sociala 
insatsgrupper, Botkyrka). 

Lotsen eller samordnaren är då ute i ungdomens miljöer och ger stöd och motivation. En 
SIG-deltagare som under senare tid inte levt helt enligt samhällets normer kan behöva 
stöd för att få ett fungerande vardagsliv med till exempel sysselsättning, boende och 
fungerande sociala relationer. Det kan också handla om att stödja ungdomar i kontakter 
med andra myndigheter eller organisationer. I ett sådant arbete kan den multiprofessio-
nella lotsen ha en viktig roll.

Det viktigaste är att fungera som en igångsättare för ungdomarna, att stimulera och hjälpa 
ungdomarna att aktivera sig. Har de utryckt att de skulle vilja börja träna då kan man se 
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till att det kommer att hända. Man lämnar inte ungdomarna själva i sin frustration (SIG 
samordnare, Farsta).

Responsen i de fall när ungdomar tackar ja till SIG, är att det är något konkret, det är inte 
samtalsterapi eller att prata om saker. Det tycker ungdomarna är attraktivt, till exempel att 
försöka skaffa ett jobb. Att fixa med skolan. Det konkreta. Påminna om saker och hjälpa 
till (Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen).

Som tidigare påpekats är det samordnande arbetet tidskrävande. Ska man dessutom ha 
en stödjande funktion så krävs att det finns tillräckligt med resurser i form av tid och 
tjänster för detta. Man kan jämföra med utredande socialsekreterare, vilka ofta är de som 
”bara” har ansvaret för helhet och överblick för ungdomar i SIG-målgruppen. 

Men det måste också vara så att det blir positivt av att vi gör något. De flesta socialtjänster 
gör ju ingenting. Mycket av handläggarnas tid går åt att skriva papper, att följa med och 
placera på institution och uppföljning. Här är det så att man får hjälp att prata med skolan, 
någon som hämtar en, lite mer handfast. Jag menar nu inte att socialtjänsten inte gör 
något, men man gör på ett annat sätt (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Om jag jämför med när jag arbetade som ungdomsutredare så är stora skillnaden att jag 
nu kan höra med ungdomarna varje dag. Det finns någon som håller samman allt och det 
finns mer tid åt de enskilda. […] Ibland är det ungdomsbehandlarna eller SKKP (Särskilt 
Kvalificerad KontaktPerson, vår anmärkning) eller vi som lotsar som är tillgängliga efter 
kontorstid. Som nyss när vi hade en som kom hem från institution, så bestämde jag med 
honom att jag har på min telefon om det skulle vara något. Men annars en vanlig vardag så 
har jag nog på telefonen till åtminstone klockan åtta på kvällen (SIG samordnare, Farsta).

SIG som arbetsform innebär att man bestämt sig för att satsa extra på ett visst antal 
ungdomar och en SIG-samordnare ansvarar för långt färre ungdomar än en ungdomsut-
redare. En positiv effekt är att när det finns personer som har tid att arbeta nära ungdo-
marnas vardag skapas en snabbhet och flexibilitet. Händer det något mer akut kan man 
snabbt mobilisera ett stöd.

Har man SIG finns det alltid någon man kan kontakta om det händer något. Händer det 
nåt kan man alltid få tag på någon via telefon eller sms. Det finns en snabbhet som jag 
tror att många tycker är skönt. Man är ofta van vid att om man ringer till socialtjänsten 
så lämnar man ett meddelande så ringer de upp nästa vecka. Nu kan ungdomen komma 
och träffa någon samma dag ofta, och man kan få hjälp med saker snabbt. Frågar en 
ungdom om något kan man säga att man ska kolla upp det och återkomma samma dag. 
Det uppskattas (SIG samordnare, Farsta).

Sen är ju en styrka i SIG att det går mycket snabbare, att det inte behöver ta två veckor 
för att man ska få ett meddelande. Polisen kanske ringer direkt, att ”nu har han blivit 
misstänkt för det här. Ska jag skicka över det eller vill du medverka vid förhöret”. Det kan 
då inte komma en efterförklaring en månad senare från ungdomen, de kan inte spela ut 



73

oss mot varandra. Det blir en positiv samverkansform (Samordnare sociala insatsgrupper, 
Rinkeby-Kista).

Exemplen ovan visar att ungdomar genom sitt deltagande i SIG har en möjlighet att få 
ett mer anpassat och samordnat stöd. Genom att aktörerna kan dela information kan det 
sammantagna stödet anpassas gällande omfattning, kravnivå, innehåll och form. Arbets-
formen liknar här mäklarmodellen inom case management. Samordnare och lotsar kan 
utöver den samordnande funktionen också ha funktionen att ge socialt stöd i ungdomens 
vardag, vilket gör att de snabbt kan anpassa stödet utifrån hur de uppfattar att det funge-
rar. En annan effekt av att lotsar och samordnare arbetar nära ungdomens vardag är att 
de, tack vare de upparbetade samverkansstrukturerna, snabbt kan mobilisera ett nätverk. 
Informationsutbyte och samverkan gör även att inblandade aktörer kan samlas kring en 
gemensam idé eller perspektiv för förändringsarbetet. Ett sådant perspektiv som många 
SIG-områden aktivt arbetat för att implementera är det som brukar kallas ett salutogent 
perspektiv. 

Ett gemensamt salutogent perspektiv
Ett salutogent perspektiv innebär att fokus läggs på det som skapar och vidmakthåller 
hälsa och välbefinnande. Utifrån den aktuella situationen försöker man stärka det som 
redan fungerar bra och eller där det finns potential till positiv utveckling. Det salutogena 
perspektivet har i ett flertal SIG-områden blivit en gemensam utgångspunkt för arbetet, 
en gemensam idé att utgå ifrån.

Det är ganska tydligt vem som ska göra vad. Vi har våra olika uppdrag. Polisen har sitt, 
skolan har sitt och socialtjänsten har sitt. Men sen måste vi förenas med ett hyffsat gemen-
samt perspektiv i SIG-sammanhanget. Det ska syfta till att förbättra ungdomens situation. 
Då gäller det att fokusera på vad som kan förbättras samt att stärka det som redan fungerar 
bra. Kommer det då en polis med väldigt negativ inställning till en ungdom, då har man 
inte förstått syftet med SIG och det här samverkansmötet. Det borde man gjort för det var 
väldigt klart och tydligt från starten. Vi och polisen har ett uppdrag i SIG och då måste 
vi kunna enas i SIG-sammanhanget. Sen har vi olika grunduppdrag (SIG samordnare, 
Botkyrka).

Vid första SIG-mötet har vi gjort så att alla tjänstemän ses en halvtimme innan mötet 
inleds så vi kan checka av lite samt att påminna om att ”det här är ungdomens möte” så 
försök att fokusera på det som är positivt. Även om du tycker att det finns något dåligt att 
ta upp så kommer det inte att leda till något positivt hos ungdomen. Den kommer inte att 
förändra sitt beteende bara för att det påpekas. Det blir lite vår uppgift att påminna om det 
(SIG samordnare, Farsta). 

Precis som samordnarna i Botkyrka och Farsta påpekar så har aktörerna olika grund-
uppdrag av olika karaktär, där både repressiva och stödjande uppdrag ingår. I de flesta 
SIG-områden driver socialtjänsten utvecklingen för att samlas kring ett salutogent 
perspektiv, vilket eventuellt kan kopplas till att det finns ett sådant perspektiv inom 
socialtjänstens stödjande uppdrag.
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Sen handlar vårt jobb mycket om att hantera samarbetspartners, att få dem att inse att SIG 
ska var upplyftande och peppande för ungdomen. Hur ska vi hjälpa ungdomen nu när 
vi äntligen kommit till skott? Vi ska inte fokusera på det som inte fungerar i till exempel 
skolan eller vad de kan erbjuda istället om skolan inte fungera. Vi ska jobba för hur vi kan 
få skolan att fungera bättre. Detta perspektiv måste vi ständigt upplysa och poängtera för 
samarbetspartners (SIG samordnare, Botkyrka).

Men många gånger är det framförallt skolan som brister. De kanske är med på mötet men 
det handlar mycket om att gnälla, men det har vi ingen nytta av. Det vi har nytta av är om 
de faktiskt gör något (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje).

Flera professionella menar att i de situationer man inte lyckas skapa ett salutogent 
perspektiv så riskerar SIG att bli ett sammanhang som snarare leder till kontraproduk-
tiva effekter. Bekräftas enbart negativa aspekter kan det göra att ungdomen inte anser 
att förändringsarbete känns meningsfullt. En viktig aspekt i detta sammanhang är det 
numerära överläge de professionella har i jämfört med ungdomen och dess eventuella 
anhöriga. När många professionella i ett mötessammanhang ”går ihop” och bekräftar 
negativa aspekter av ungdomens liv så skapas en känsla av att alla är ”emot” ungdomen. 

Det är klart man kan ha en del nätverksmöten, men då behöver man vara ganska noggrann 
hur man gör dessa. De här nätverksmötena kan gå rätt hårt åt ungdomen och få motsatt 
effekt. Det kan bli som en lite extra rättegång. Det blir en jury, det är tio vuxna och en 
ungdom som ska ställas till svars. Det vet man utifrån forskning, det har ingen effekt, 
kanske motsatt effekt. När nätverksmöten genomförs ska de ledas av någon som verkligen 
kan sin sak. Det som ska skilja nätverksmötena i SIG från vanliga nätverksmöten är att de 
ska vara upplyftande för ungdomen, stöttande för ungdomen. Det är SIG för mig. Alla ska 
hjälpa till och samarbeta (Lots, Hässelby-Vällingby).

Sen är nätverksmötena inte heller speciellt attraktiva i ungdomarnas ögon; att man är så 
många och sitter och pratar med helt fokus på dem själva. De allra flesta har ett förflutet 
med socialtjänst eller lärare på skolan som inte tycker om dem (Samordnare sociala insats-
grupper, Skärholmen).

De fall där problem verkar uppstå innehåller till synes två komponenter. För det första att 
man inte lyckas upprätthålla ett salutogent perspektiv, och för det andra att det är många 
professionella som deltar i mötena. I Farsta och i Hässelby-Vällingby beskriver man att en 
strategi för att bemöta dessa problem är att inte involvera alltför många aktörer på dessa 
möten. 

Men om ungdomarna uttryckligen säger att de inte vill ha dessa möten så måste man lyssna 
på dem. Även om alla är där för att stötta, så kan det upplevas jobbigt, det blir sånt fokus 
på den enskilda ungdomen. Det är inte så lyckat när det kommer flera personer från varje 
myndighet. Det kan vara två poliser, tre från skolan och så vidare. Det är ju kul att alla är 
peppade, men det kan bli lite för mycket. Tänk själv om jag skulle ha medarbetarsamtal 
med min chef, så sitter min mamma där, och min moster och tre personer från jobbet och 
några från socialtjänsten. För att göra en jämförelse. Det blir en väldig press och fokus. Nu 
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försöker vi få till dessa möten, men kanske skala av dem, så få personer så möjligt. Annars 
blir det nästan motsatt effekt (SIG samordnare, Farsta). 

Det ska vara anpassat efter ungdomen. Skolan fungerar klockrent, då är det onödigt att 
skolpersonal är med på SIG. Man kan ha lite telefonkontakt i så fall. Soc och polis är 
minimum, skolan är nästa alltid med. Alla kontakter behöver ju inte vara med på mötena 
(Lots, Hässelby-Vällingby).

Ifall denna maktansamling, som det innebär när alla dessa myndighetspersoner träffas, 
fokuserar på negativa förhållanden i kombination med mycket informationsspridning, så 
kan i vissa fall mycket avancerade former av social kontroll upprätthållas. Det kan gälla 
kontroll över hur ungdomen rör sig och vad den företar sig, där alla inblandade aktörer 
snabbt får information om vad som händer kring ungdomen. 

Ibland ringer de [polisen] för minsta grej. Polisen reagerar på saker som de inte skulle 
reagera på om det vore en annan ungdom. Vi fick en lapp från polisen om att en ungdom 
var på 08-festivalen. Han var bara där och gjorde ingenting, utan bara var där. Vi undrade 
då ”vad ska vi göra åt det”, ”vad ska vi göra med den informationen”. Det är ju ett bra 
sammanhang, bättre än ett garage i Fittja. Så när sådan information kommer in så tyder 
det på att perspektivet inte är så bra när man går in i SIG (SIG samordnare, Botkyrka).

När information av typen ovan sprids inom SIG så riskerar sammanhanget att få en 
kontrollerande och repressiv karaktär. Ett salutogent perspektiv inom SIG innebär ett 
aktivt val att inte fördjupa sig i ungdomens problematik även om den är omfattande. 
Problemområden som är relevanta att arbeta med för att skapa förändring ska inte negli-
geras, men det är viktigt att tänka över på vilket sätt och i vilka sammanhang man pratar 
och arbetar med dessa. En strategi för detta kan enligt samordnarna i Botkyrka och 
Skärholmen vara att uppmärksamma och sammanfatta problemen, men inte fördjupa sig 
i längre processer.

Vi har ju på mötena inte avhandlat några större processer kan man säga, det är mer ”det 
här är problemet och det här fungerar: vad gör vi nu?” Vem behöver prata med vem? Så 
vi inte sitter och skuldbelägger inför 20 personer. Det blir inte bra när polisen i vissa fall 
suttit med sina pärmar inför alla, och sitter och bläddrar ”där gjorde du det”, ”där gjorde 
du det”, ”där fanns du synlig med dem”, och så vidare. Det är därför vi har förmötena för 
att kunna undvika det. Vi tycker att det inte hör hemma i detta sammanhang, det bli icke 
konstruktivt, det ligger mer på behandlarna tycker vi. SIG-mötena är mer att konkret 
planera (SIG samordnare, Botkyrka).

Nätverksmötena är en metodutvecklingsfråga för sociala insatsgrupper. Där tänker jag att 
vi måste hitta andra grejer att mäta vad man gör. Man ska inte mäta vad man pratar om 
med sin SKKP (Särskilt Kvalificerad KontaktPerson, vår anmärkning). Om man ska ses 
måndag, onsdag och lördag så bör man mäta det, punkt slut. Sen är det upp till den särskilt 
kvalificerade kontaktpersonen att hålla en röd tråd. Om man har bestämt att man ska äta 
middag med familjen varje söndag eftermiddag, då mäter vi om man har gjort det. Då 
behöver man egentligen inte ha så mycket att diskutera på nätverksmötena. Man behöver 
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inte fokusera så specifikt på vad som har hänt de senaste fyra veckorna i ungdomens 
liv. Man behöver inte sitta och analysera alla detaljer i ungdomens liv på nätverksmötet, 
då det kan upplevas obehagligt för ungdomen och därmed ge kontraproduktiva effekter 
(Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen).

Att inte fördjupa sig i problematik underlättas enligt många professionella av att man har 
en tydlig struktur på samverkansmötena. En tydlig struktur gör att den som håller i mötet 
lättare kan kontrollera mötet.

Vi har samma struktur på alla möten. Vi har en dagordning som är samma från gång 
till gång. Innehållet under varje punkt förändras såklart, men ordningen är densamma. 
Familjen och ungdomen vet exakt när de ska prata, vad som förväntas av dem, att de inte 
behöver prata om de inte vill. Och att ungdomen alltid ska ha en person som är språkrör. 
Det kan vara en kontaktperson, en ungdomsbehandlare, någon som ungdomen litar på. 
När vi hållit oss till dagordningen har mötena gått bra, när vi inte gjort det har det inte 
blivit bra. Man vet inte vad som förväntas, vilka roller som finns och så vidare. Och man 
kan inte sväva ut i alltför omfattande och sammangaddad kritik av ungdomarna. Det blir 
inte alla mot en (SIG samordnare, Botkyrka).

Som framgår av citatet ovan kan en tydlig struktur underlätta möjligheten att, trots olika 
grunduppdrag, upprätthålla ett salutogent perspektiv. En tydlig struktur gör att det inte 
skapas utrymme för ”sammangaddad kritik” så länge möteshållaren riktar in sig på ett 
salutogent perspektiv. Det skapar också en trygghet för ungdomen att veta ungefär vad 
som förväntas på mötet.

Vi har i detta avsnitt försökt visa på möjligheten att förenas kring ett gemensamt perspek-
tiv i SIG-arbetet. Med tanke på de både repressiva och stödjande uppdrag som aktörerna 
inom SIG har, så blir det ofta en balansakt mellan att fokusera på antingen negativa eller 
positiva aspekter av ungdomens liv. Att alla inblandade aktörer bekräftar ungdomens 
”dåliga” beteenden verkar skapa negativa effekter på det förändringsarbete som bedrivs 
inom SIG. Samtidigt finns en gräns, man kan inte negligera hur mycket negativt beteende 
som helst. Som vi sett i avsnittet har de professionella som arbetar med SIG utarbetat 
ett flertal strategier för att hantera denna balansakt. För det första handlar det om att ha 
ett salutogent perspektiv på samverkansmötena; inte minst då de professionella är i ett 
sådant numerärt överläge att det annars kan göra ungdomen negativt inställd till hela 
SIG-arbetet. I de fall negativa aspekter måste tas upp, bör det göras kortfattat och man 
kan sedan fördjupa sig i det i ett sammanhang utanför samverkansmötena. För det andra 
är en tydlig och fast struktur på samverkansmötena en strategi för att upprätthålla ett 
salutogent perspektiv.

Det salutogena perspektivet har sin tids- eller processmässiga förlängning i den tredje 
grundläggande funktionen som identifierats i att arbeta med SIG: Att SIG kan fungera 
som en igångsättare och etablera ett engagemang kring ungdomen som kan leva vidare 
efter det att SIG-insatsen avslutats. 
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Etablera ett engagemang som lever vidare 
I de sociala insatsgrupperna samlas professionella och civilpersoner som på olika sätt är 
involverade i ungdomens liv. Under en begränsad tid träffas dessa aktörer regelbundet 
och kan också utan sekretesshinder byta information med varandra. Under denna tid får 
ungdomen samtidigt i olika utsträckning enskilt stöd från aktörerna. Och en ambition är 
att många av dessa insatser ska kunna fortsätta i någon form efter det att SIG-insatsen 
formellt avslutats.

Satsa på att skapa en struktur i ungdomens liv samt ett innehåll. Det skapar en struktur 
både för ungdomen och för det nätverket som på sikt kan ta över när SIG är över. För 
SIG ska inte pågå under alltför lång tid. Utan jobba upp strukturer som kan fortgå sedan. 
För skolan kommer ju finnas kvar efter SIG, troligtvis finns Maria ungdom eller BUP 
kvar, polisen kommer finnas kvar. Kanske behöver man ha kvar en särskilt kvalificerad 
kontaktperson något halvår efter att SIG har avslutats. Det är så jag ser det. Att skapa 
struktur och samordna där i mellan (Samordnare sociala insatsgrupper, Skärholmen). 

Inom SIG får de inblandade aktörerna en bred insyn i ungdomens liv. Man får en helhets-
syn och kunskap kring hur olika livsområden, till exempel skola, sysselsättning, fritid och 
familj fungerar och interagerar. Man kan till exempel få en inblick i hur bristande omsorg 
i hemmet kan försvåra möjligheten att ha fungerande fritidsaktiviteter. I vissa fall kan 
detta leda till att ett engagemang skapas hos inblandade aktörer som gör att man känner 
sig involverad i att skapa bra förutsättningar för att alla livsområden ska fungera. Nedan 
ser vi ett exempel från Södertälje på ett sådant engagemang där man inom SIG löser 
problem kring en fritidsaktivitet. 

Ofta lägger vi ut fråga, ”det här behöver lösas”, vem kan ta på sig att göra det? Det är ju 
det som är tanken med alla professionella i rummet: att folk ska börja ta ansvar och göra 
lite extra också inom SIG. Man ser ju mycket som försvinner om man inte följer upp saker. 
[…] Det har ju hänt många gånger att vi ställer ut frågan, att nu behöver vi det här, nu 
behöver den här ungdomen skjuts i två veckor, vem kan ta på sig att göra det? ”Ja mamma 
kan ta en dag, fältarna kan ta en dag, vi kan ta en dag”. Tanken är inte att vi lotsarna ska 
göra allting, utan att alla ska vara med och bidra på det sätt de kan. Dom som vi tar in 
som professionella, förklarar vi mycket noga för att man ska bidra, om man ska vara med i 
detta sammanhang. Annars blir det kontraproduktivt. Storebror kanske kan vara med och 
bidra, ja då bjuder vi in honom (Lots sociala insatsgrupper, Södertälje). 

Den insyn de professionella får kan leda till ett engagemang som sträcker sig utanför de 
grunduppdrag man har, exempelvis som ovan där fältassistenter skjutsar SIG-deltagarna 
till en träning. Det kan då skapas en gemensam ansvarskänsla för ungdomens hela livssi-
tuation. Att gå utanför sina grunduppdrag kan man dock inte ställa som formellt krav på 
inblandade aktörer. Det handlar snarare om ett engagemang som skapas i interaktionen 
inom SIG där man kanske, som lotsen ovan beskriver det, ”gör lite extra”. För ungdomen 
som därigenom kan komma iväg till sina träningar kan något sådant ”extra” upplevas som 
extra värdefullt. Men detta engagemang är tidskrävande och beroende av vilka traditioner 
och resurser som finns för de olika aktörerna. För till exempel skolan med sitt tydliga 
utbildande uppdrag kan det ibland bli svårt att ha resurser för ”det lilla extra”.
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Skolan gör oftast enbart det som är deras kärnuppdrag. Att få skolan att göra något som 
går utöver det är jättesvårt. Att få skolan att möta upp någon och få ungdomen till skolan, 
det är bara att glömma. […] Skolan kan erbjuda stöd när de väl kommer till skolan, men 
problemet med de här ungdomarna är att de ofta inte kommer dit. Men skolan kan göra 
saker när de kommer dit, till exempel att mentorn håller extra koll, att mentorn skickar ett 
sms till pappan om ungdomen inte kommer till skolan. Kanske att man håller lite tätare 
möten, skolåtgärdsmöten och så vidare. Man håller extra koll helt enkelt och engagera 
sig lite extra. Men det är inte så att de kan erbjuda extra resurser och så (SIG samordnare, 
Farsta).

Skolan är ju lite knepig eftersom de här ungdomarna är jobbiga. De är ju inte så aktiva 
då. De har tagit mycket energi och kraft. Man känner att man hellre vill satsa på andra 
ungdomar. Man kanske ärligt inte vill ha dem på sin skola. Då ringer de och rapporterar 
att ”närvaron har vart så här, och frånvaron så här”. De har lyckats falla ut lite från det här. 
Det finns ju massa följdfrågor och saker att göra. De behöver bredda sina perspektiv. Men 
det är ju svårt också när de (ungdomarna) går (i skolan) över hela stan. Och ofta har de 
särskilda behov och hamnar långt bort. Men där borde vi gå ut och prata med rektorer och 
prata om det här, så de förstår vinningen med det här (Samordnare sociala insatsgrupper, 
Rinkeby-Kista).

Är man engagerad i SIG så gör informationsdelningen att man får en inblick i ungdomens 
hela livssituation. Skola och polis får reda på saker om ungdomens hemförhållanden, 
BUP och skolhälsa får reda på saker om ungdomens kriminalitet, socialtjänsten får en 
god inblick i ungdomens skolgång. Skolan kan skapa en alternativ bild av ungdomen, där 
ungdomen inte enbart behöver vara den personen som ”stör undervisningen”. Polisen 
får på samma sätt en bredare förståelse för ungdomarna än att de enbart är personer som 
”begår brott”. Man får en helhetssyn gällande ungdomens liv.

Frågan är om denna kunskap också gör att man borde arbeta mer utifrån en helhetssyn 
och därmed gå utanför sina grunduppdrag. Vad ska man med alla information till om 
man fortfarande arbetar strikt utifrån sitt grunduppdrag? Samtidigt är det en resursfråga. 
Vad kan man ställa för krav på en SIG-aktör? Många berörda aktörer hinner knappt gå 
på ett samverkansmöte i månaden inom ramen för sin tjänst. Men enligt ett flertal profes-
sionella är det just det bredare engagemanget, ”det lilla extra”, som skapar möjligheten 
till en mer hållbar förändringsprocess i ungdomens liv. Ofta är det socialtjänsten som är 
drivande i att skapa och upprätthålla ett sådant engagemang, vilket kan förstås utifrån att 
”helhetssyn” är en av socialtjänstlagens sju bärande principer som formulerades när lagen 
tillkom i slutet av 1970-talet (Reg. prop. 1979/80:1). Helhetssynen innebär att man inte ska 
fokusera på enskilda problem eller symptom, utan se hur olika områden i den unges liv 
påverkar varandra. 

De (ungdomarna) har då ett fortsatt behov av en stöttande vuxen, och då finns de kanske 
inte kvar, då faller det lite tillbaka. Att det finns engagerade vuxna som bryr sig om 
ungdomens liv och då inte enbart hur mycket närvaro det har i skolan till exempel, eller 
hur dosen på medicinen ska förändras. Det är problemet […] när man inte har jobbat upp 
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några andra i nätverket eller föräldrar som kan ta över det då, eller att ungdomen kommit 
så långt själva att de kan förmå att göra det på egen hand (Socialsekreterare, Rinkeby-
Kista).

I de fall då ett brett nätverk engageras i ungdomens situation innebär det en stark resurs 
för ungdomen. Det kan i sig fungera motiverande att så många är engagerade. Ungdomen 
har också många att höra av sig till för att få stöd eller svar på en fråga man undrar över. 
Och såväl ungdomen som olika aktörer kan få tillgång till det stöd som finns inom de 
organisationer som de ”engagerade” i nätverket förfogar över, eller de kontakter med 
andra myndigheter eller avdelningar som finns inom nätverket. Ett vardagligt exempel är 
när allt som saknas för att få igång en fritidssysselsättning är ett par fotbollsskor och hur 
ett samarbete med ekonomiskt bistånd på socialtjänsten kan lösa detta:

Jag har en kille som är väldigt begåvad i fotboll. Jag kan få honom till träningen, men 
han har inga fotbollsskor, han behöver tusen kronor till fotbollsskor. Men svaret (från 
soc) blir ”nej tyvärr, det ingår inte i normen”. Okej, ”men när jag jobbar måste jag beakta 
skyddsfaktorerna”, kan jag argumentera, så kanske vi kan resonera? Då kan handläggaren 
säga att hon ska gå till högre chef och så löser vi det så kanske. Då har vi en tränare, vi 
har ett fotbollslag och sedan är han självgående där. Man kanske glömmer bort att det 
är en ny målgrupp. Det finns inga traditioner och ingen lagtext kring detta (Lots sociala 
insatsgrupper, Södertälje). 

Om vi säger nu att han inte får de här fotbolsskorna, då har jag en grupp som heter opera-
tiv samverkan där alla som är chefer på IFOs olika enheter är med och även skolan. Där 
kan man diskutera ärenden som inte går att lösa i linjeverksamhet. Jag tror inte vi har prata 
om just skor, men lite större saker. Sen har vi chefssamrådet som backar denna verksam-
het. Sen har vi en jättebra struktur inom vår verksamhet, vi har en struktur helt enkelt. 
Annars skulle det inte bli så här bra. Sen beror det ju så klart på personerna som arbetar 
här (Gruppchef sociala insatsgrupper, Södertälje).

Genom den sociala insatsgruppens nätverk skapas således möjligheter och resurser som 
andra ungdomar kanske inte har tillgång till. En fråga är om kriminalitet, eller risk för 
kriminalitet, ska innebära att vissa ungdomar får tillgång till ett omfattande stöd och 
till ”genvägar”, som andra ungdomar i svåra socioekonomiska situationer och eller med 
till exempel en psykiatrisk, utåtagerande problematik kanske inte har? Frågan knyter an 
till en långvarig debatt när det gäller hur samhället ska hantera ungdomar som begår 
brott. Ett exempel från de senaste decennierna är debatten på 1990-talet om ”värsting-
seglatserna” och ett dagsaktuellt vad som ska ske med unga människor som återvänder 
till Sverige efter att kanske ha stridit för IS i Syrien. 

Det finns en tradition i socialt arbete att det ska vara rättvist, alla ska ha det lika bra. Då 
kan man få frågan ”varför ska han få det? Han är väl inget speciell?”. Då har man redan 
glömt bort att man skrivit in honom i SIG. Att dessa ungar behöver extra resurser, det är 
precis just det dom behöver, i form av stöd, pengar eller vad det nu kan vara. Sen i nästa 
sekund kan man betala åtta tusen per dygn på SIS-institution. Men det beror också på vem 
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som är handläggare, där vissa förstår att här behöver vi faktiskt göra nåt lite extra (Lots 
sociala insatsgrupper, Södertälje).

I citatet ovan motiveras att vissa ungdomar får ett extra stöd och tillgång till resurser 
som andra i behov av insatser kanske inte får, genom att hänvisa till att en ungdoms 
medverkan i SIG i sig innebär att socialtjänsten (och andra delar av samhällets resurser) 
tagit på sig ett uttalat ansvar att ”göra något extra” för att åstadkomma en förbättring i 
den unges liv. Med borde inte det gälla alla behövande ungdomar? Frågan aktualiserar 
åter hur selektionsprocessen ser ut – från avgränsningen av målgruppen till vilka som 
slutligen tillfrågas och kanske på olika sätt motiveras att säga ja till att ingå i SIG.

Att utgå från ett salutogent perspektiv kan också leda till och legitimera att dessa ungdo-
mar får stöd och insatser utöver ”det vanliga”. I princip samtliga professionella lyfter fram 
att SIG utgår ifrån att arbeta med och stärka se positiva faktorer som finns hos ungdomen 
eller i dennes nätverk, vare sig det rör sig om föräldrar och syskon eller ett fritidsintresse; 
och detta i form av öppenvårdsinsatser på hemmaplan Det bör innebära att de insatser av 
mer ”repressiv” karaktär som socialtjänsten, polisen och kriminalvården förfogar över, 
till exempel institutionsplacering, åtminstone under en relativt lång inledningsperiod inte 
är ett aktuellt alternativ; ett synsätt som styrks av att SIG ofta framförs som ett alternativ 
till just institutionsplaceringar (se också citatet ovan från lotsen i Södertälje). Som alterna-
tiv till institutionsplacering kan SIG också motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv. Kan 
man genom att ”göra något extra” sett till såväl engagemang som konkreta insatser (om så 
bara ett par fotbollsskor utanför norm) i längden bidra till att undvika en institutionspla-
cering, så innebär det stora besparingar för socialtjänsten.

Sammanfattning: Vad är sociala insatsgrupper för typ av insats?
SIG initierades ursprungligen som en samarbetsform mellan olika myndigheter och andra 
samhällsaktörer för att arbeta med ungdomar (och unga vuxna) som antingen är eller 
riskerar att bli indragna i avancerad kriminalitet. SIG har sen på kort tid utvecklats till 
att (också) bli en behovsprövad insats inom ramen för socialtjänstens arbete med samma 
målgrupp. Också i denna senare form så utgör samarbetsformen och de återkommande 
samverkansmötena grunden för SIG som behovsprövad insats. Detta då samverkan 
mellan olika offentliga och ibland också civilsamhällsrepresentanter möjliggör vad som 
framstår som SIGs tre grundläggande funktioner som behovsprövad insats: att skapa ett 
gemensamt och anpassat stöd, ett gemensamt salutogent perspektiv, och att etablera ett engagemang som 
lever vidare efter SIG-insatsen. 

En absolut förutsättningar för samtliga tre funktioner är den informationsdelning 
som sekretesslättnaden innebär. Kunskapsutbyte och kontinuerlig samverkan möjlig-
gör att samlas kring ett gemensamt perspektiv både principiellt och för det individuella 
förändringsarbetet. Principiellt utgör det salutogena perspektivet ett sådant gemensamt 
synsätt. På det individuella planet innebär det bland annat att på samverkansmötena inte 
fördjupa sig kring och sinsemellan bekräfta olika problemområden och negativa händel-
ser i ungdomens vardagsliv, utan att istället gemensamt aktivt arbeta med sådant som har 
potential att stödja en positiv förändring. Kunskapsutbytet skapar också en överblick över 
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och möjlighet att koordinera det sammantagna stödet från olika aktörer, vilket gör att det 
bättre kan individanpassas sett till omfattning, kravnivå, form och innehåll.

Den tredje funktionen, att etablera ett engagemang som lever vidare, ställer speciella 
krav på aktörerna i sociala insatsgrupper. SIG som formell insats aktualiseras ofta för 
ungdomar med en komplex problematik där kriminaliteten ofta är en symptom snarare 
än grundorsaken. För dessa ungdomar innebär det i många fall ett fortsatt behov av stöd 
också efter det att SIG upphört som formell insats; bland annat i form av ett nätverk 
av personer med resurser att antingen själva eller via kontakter kunna hjälpa och stödja 
ungdomarna när de behöver socialt, ekonomiskt eller annat stöd. 

En standardmodell för sociala insatsgrupper
Sedan sociala insatsgrupper presenterades i betänkandet Kriminella grupperingar – motverka 
rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) har arbetssättet spridits till många av landets 
kommuner. I utvärderingen av den nationella pilotverksamheten konstaterades att de 
deltagande kommunerna hade väldigt olika utgångspunkter och förutsättningar, och att 
hur man bedrev arbetet därmed också skiljde sig åt (Wollter, Kassman, & Oscarsson, 
2013). En skillnad i utgångspunkter var i vilken utsträckning det förekom mer organise-
rade former av brottslighet i kommunen, och sett till hur arbetet bedrevs om SIG gavs 
som behovsbeprövad biståndsinsats eller var en samarbetsform mellan olika myndigheter 
och andra aktörer. Ytterligare en variant som Socialstyrelsen har pekat på är att vissa 
kommuner erbjuder SIG som serviceinsats (Socialstyrelsen, 2014).

Också den här aktuella utvärderingen har visat på olika lokala variationer, allt ifrån hur 
man rekryterar ungdomar, hur verksamheten startas upp till hur man förhåller sig till 
andra kompletterande insatser. En frågeställning med utgångspunkt från denna hetero-
genitet är i vilken utsträckning SIG kan betraktas som ett enhetligt arbetssätt. Och om 
SIG är eller bör vara ett enhetligt arbetssätt, vad består det då i? Vad finns det för minsta 
gemensamma nämnare? Vi har ovan pekat på vad vi ser som tre grundläggande funktio-
ner och ska här försöka beskriva en standardmodell för arbetet i sociala insatsgrupper 
utifrån den empiri som samlats in i denna utvärdering. Modellen ska betraktas som just 
en standardvariant av SIG med avvikelser både bland de kommuner och också stadsdelar 
som ingår i denna utvärdering och bland kommuner runt om i landet som arbetar med 
SIG. Beskrivningen är uppbyggd i fem delar eller steg: att rekrytera en ungdom, att starta 
upp en social insatsgrupp, den sociala insatsgruppens reguljära verksamhet, den sociala 
insatsgruppens avslut, och efter avslutad social insatsgrupp.

Att rekrytera en ungdom
En ungdom kan identifieras som lämplig för SIG på flera olika sätt. De vanligaste sätten 
är (a) att det sker inom ramen för socialtjänstens utredningsarbete, (b) då en ungdom 
är häktad eller anhållen, eller (c) genom uppsökande verksamhet på fältet. De ungdo-
mar som rekryteras kan delas in i två grupper: de som redan är misstänkta eller dömda 
för grov brottslighet respektive ungdomar som umgås med andra grovt kriminella, som 
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befinner sig i så kallade ”riskmiljöer”. Det finns både inkluderande och exkluderande 
faktorer som påverkar vilka ungdomar som rekryteras. Faktorer som kan bidra till att 
en ungdom väljs ut till SIG är att han eller hon är (a) motiverad, (b) har en ledarroll i ett 
kriminellt nätverk, (c) umgänge med andra grovt kriminella, eller (d) har ett alarmerande 
brottsregister. Exkluderande faktorer kan vara att ungdomarna lider av (a) psykisk ohälsa 
och eller (b) funktionsnedsättning.

För att en ungdom ska välja att delta i SIG och därmed säga ja till att häva sekretes-
sen mellan myndigheter krävs ofta ett motivationsarbete. De vanligaste teman som det 
motiverande arbetet kretsar kring är att ett deltagande i SIG kan (a) medföra färre möten 
med myndigheter, (b) att en placering kan undvikas, (c) stimulans och stöd när det gäller 
sysselsättning, fritid och boende, och (d) konkretisera en utveckling utanför de kriminella 
kretsarna.

Att starta upp en social insatsgrupp
Uppstarten av en social insatsgrupp inleds vanligtvis med ett samverkansmöte där de 
professionella, den unge och dennes föräldrar eller någon annan från den unges nätverk 
deltar. Samverkansmötet kan föregås av ett tjänstemannamöte, där enbart de professio-
nella deltar. Syftet med ett sådant är att diskutera de övergripande målsättningarna för 
den aktuella ungdomens SIG-deltagande. Ett skäl att inte ha ett sådant tjänstemanna-
möte är att det utesluter den unge från dessa diskussioner och att han eller hon kan känna 
att ”allt är uppgjort i förväg”.

Den sociala insatsgruppens reguljära verksamhet
De sociala insatsgrupperna kombineras nästan alltid med andra insatser från lands-
tinget eller kommunen. De tre vanligaste kompletterande insatserna från kommunen är 
Särskild kvalificerad kontaktperson (SKKP), ungdomsbehandlare och ungdomspedagog. 
De vanligaste insatserna/kontakterna från landstinget är ungdomsmottagningar för 
missbruk och BUP.

I arbetet inom SIG finns tre huvudsakliga funktioner som SIG bidrar med i förändrings-
arbetet. Den första är att mellan de deltagande aktörerna utarbeta en idé om en gemensam 
”färdriktning” för förändringsarbetet. Det innebär att identifiera de viktigaste behoven 
och att stödet utifrån detta anpassas sett till omfattning, kravnivå, form och innehåll. 
Disharmoni mellan olika målsättningar, kravnivåer och omfattningar kan därmed 
undvikas liksom missförstånd – till exempel att en aktör undviker att handla eftersom de 
tror att ”någon annan redan gör detta”. Den andra är att skapa ett salutogent perspektiv i 
förändringsarbetet då SIG främst är en social insats och inte en repressiv verksamhet. Det 
SIG kan bidra med här är en gemensam mobilisering för att identifiera intresseområden 
och styrkor hos den unge och sedan stimulera en positiv utveckling som kan underlätta 
minskat kriminellt engagemang. Den tredje funktionen hos SIG är att de professionella 
som deltar kan motivera varandra och andra aktörer som är involverade i den unges 
liv till att fortsätta engagera sig då SIG avslutas. En viktig aspekt av detta arbete är att 
den gängse bilden av den unge kan breddas; från att kanske enbart ha betraktats som 



83

”kriminell” eller ”värsting”, till att andra personlighetsdrag, intressen och förmågor kan 
komplettera och nyansera denna bild. 

Den sociala insatsgruppens avslut
Den sociala insatsgruppen är en frivillig insats för ungdomen. Det innebär att ungdomen 
när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke och inte längre vilja delta. Det innebär också 
att den unge och de professionella kan vara överens eller inte överens om ett avslut. Om 
det inte finns konsensus kring avslutet kan det till exempel ske genom att den unge tydligt 
tar tillbaka sitt samtycke eller i vissa fall att han eller hon inte dyker upp på möten och 
gör sig otillgänglig. Om SIG avslutas då de professionella och den unge är överens, så bör 
antingen risken för en fortsatt kriminell utveckling inte längre vara överhängande, eller 
så bör alternativa insatser eller andra strategier ha diskuterats. 

Efter avslutad social insatsgrupp
I de fall då SIG avslutats utan konsensus mellan de professionella och den unge så innebär 
det ofta att behovet av insatser kvarstår. För socialtjänsten innebär det att man behöver 
motivera den unge till att återuppta SIG-deltagandet eller att motivera till någon annan 
insats. I vissa fall har problembilden förvärrats och socialtjänsten behöver ansöka om 
dygnvård med stöd av tvångslagstiftning. Om SIG avslutats utifrån ett gemensamt ställ-
ningstagande så finns det ofta behov av olika former av fortsatt stöd för att minska risken 
för en återgång till kriminalitet. Det gäller speciellt kvarstående behov ifråga om syssel-
sättning, inkomst och boende. Här kan också en stödjande och motiverande kontaktper-
son som den unge har särskilt förtroende för vara lämplig.

SIG – ett arbetssätt för flera målgrupper, eller...?
Vi har som beskrivits ovan identifierat vissa mer eller mindre gemensamma inslag och 
funktioner för sociala insatsgrupper. En fråga är hur enhetligt det är lämpligt att arbeta 
med tanke på de olika målgrupper som man i realiteten inkluderar inom ramen för SIG. 
Är det snarare så att en rad olika, för respektive målgrupp adekvata arbetssätt, håller på 
att eller bör utvecklas?

Den ursprungliga tanken var att SIG skulle vara ett arbetssätt för ”den begränsade grupp 
av unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk” (SOU 2010:15, s. 91). Som vi kunnat 
konstatera så arbetar man inom ramen för SIG också med andra målgrupper som inte 
begått brott eller är misstänkta för lika allvarlig brottslighet – något som också var fallet i 
den nationella pilotverksamheten. Frågan är vilken målgrupp som bör vara arbetssättets 
primära. Möjligen behövs ett vägval. Antingen kan man återgå till att SIG ska vara en 
metod för unga som begår grov brottslighet eller uppvisar tydliga tecken på att utveck-
las mot en livsstilskriminell karriär. Sociala insatsgrupper kan då anpassas och utveck-
las ytterligare till den målgruppen; något som också gör det lättare att kunskapsbasera 
arbetssättet. En annan variant är att SIG utvecklas till en övergripande paraplymetod 
som kan appliceras på flera olika målgrupper, som till exempel såväl grovt kriminella 
som unga som begår mindre allvarliga brott och eller unga med beteendemässig proble-
matik. I utvärderingen av den nationella pilotverksamheten framkom också att helt andra 
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verksamhetsområden intresserat sig för sociala insatsgruppers övergripande samarbets-
modell, till exempel inom funktionshinderområdet. Det som framhölls som en styrka 
var att samverka konkret på individnivå med tydligt uppställda målsättningar (Wollter, 
Kassman, & Oscarsson, 2013, s. 144).

Det finns dock en rad andra konkurrerande modeller för samverkan mellan olika myndig-
heter och med aktörer inom det civila samhället. Detsamma gäller mer generellt socialpre-
ventivt arbete riktat mot barn och unga. Med tanke på sociala insatsgruppers ursprung, 
det metodutvecklande arbetet som hittills genomförts, och behovet av att forsknings-
mässigt utvärdera och förankra arbetssätter (se till exempel Socialstyrelsen 2012) är vår 
bedömning att den första strategin är att föredra. Ska man utveckla ett arbetssätt och 
förankra det i såväl vetenskap som beprövad erfarenhet, så bör faktorer som målgrupp, 
form, innehåll och genomförande vara väl specificerade för att ett sådant projekt ska vara 
möjligt. Om arbetssättet visar sig vara framgångsrikt hindrar det inte att man i ett senare 
led söker utveckla och pröva det också på andra målgrupper som kan verka adekvata.

Vad tycker SIG-deltagarna om det stöd de får?
I detta avsnitt presenteras de intervjuade ungdomarnas egen syn på sitt SIG-deltagande. 
Först presenteras rekryteringsprocessen utifrån ungdomarnas perspektiv, följt av deras 
syn på att vara SIG-deltagare och det stöd de får inom ramen för SIG. En fråga som 
diskuteras är om deltagandet i SIG motsvarar ungdomarnas förväntningar, eller vilket 
stöd de annars skulle önska? Slutligen görs en fördjupning i alkohol- och narkotikaan-
vändning och dess kopplingar till en kriminell livsstil. 

Hur kom ungdomarna med i sociala insatsgrupper?
I rapportens del fyra fokuserades på rekryteringsprocessen utifrån de professionellas 
perspektiv och i förhållande till de nationella riktlinjerna. Flera professionella påpekade 
att uppstarten av SIG är mycket central för hur det senare kommer att gå med själva 
SIG-arbetet. Den inledande rekryteringsprocessen kan enligt de professionella påverka 
vilken bild av SIG ungdomarna sedan kommer att ha med sig under det fortsatta arbetet. 
Men hur uppfattades denna process av ungdomarna? Fyra av de fem intervjuade ungdo-
marna fick information om SIG via en socialsekreterare.

För ett år sen ungefär hörde jag först talas om SIG. Då gav de mig chansen att vara med. 
Det var socialtjänsten som undrade om jag ville vara med. Jag minns inte vad de sa att 
sociala insatsgrupper var för något, inte riktigt (SIG-deltagare 1).

Det var min socialsekreterare som sa att jag borde vara med i en social insatsgrupp. Alltså 
jag ville inte. Så de försökte många gånger att få med mig. Men jag vet inte, tycker inte att 
det var så farligt med mig som de tyckte (SIG-deltagare 3).

Det var min socialsekreterare som talade om det. Som sa att jag borde vara med i det. Först 
brydde jag mig inte så mycket, men de tjatade mycket så jag gick med. De sa att jag kunde 
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sluta när jag ville. Men de sa att jag inte behöver gå på så många möten så det tänkte jag var 
soft. Men det är klart, mötena är ju mycket jobbigare när alla är där samtidigt, då sitter man 
där själv mot alla. Efter första gången tänkte jag bara, vad är detta för skit. Men sen har det 
kommit en hel del bra utav det också. Min kontaktperson har hjälpt mig med fett mycket 
och är skön. Så det är ju bra (SIG-deltagare 4).

Hörde första gången om SIG genom en kompis, han hade tydligen också haft det. Det 
var något år sen. Sen så kom en av de på soc och frågade om jag ville vara med. Först sa 
jag nej, aldrig att jag vill det, det skulle ju vara poliser med alltså. Men sen vet du, då så 
tänkte jag lite annorlunda efter ett tag. De tjatade på mig hela tiden att jag skulle vara med. 
Men hur som helst så förstod jag också att de kanske kan hjälpa mig med en del grejer 
(SIG-deltagare 2).

Tre ungdomar utryckte initialt att de inte ville delta i SIG, men att de sedan gått med 
efter att socialsekreterarna ”tjatat” eller ”försökt många gånger”. Den femte intervjuade 
ungdomen blev informerad om SIG av polisen och var också initialt negativt inställd till 
deltagande. Det var först när han satt häktad som han bestämde sig att delta i SIG. 

Det var en polis jag känner som berättade om det och att jag borde gå med tyckte han. 
Han tyckte jag måste styra upp mitt liv. Han sa här har du din chans nu. Så han tjatade på 
mig ganska länge. Jag ville inte. Men sen satt jag häktad och så och funderade en del och 
sådant. Ja sen gick jag med (SIG-deltagare 5).

Att flera av ungdomarna inledningsvis är skeptiska till SIG kopplar till den centrala frågan 
hur man motiverar ungdomar att säga ja. Hur kom det sig att de som först var skeptiska 
ändå slutligen valde att delta i SIG? För deltagare 5 är det en häktning som gjorde att han 
valde att delta; antagligen för att häktningen fick honom att ifrågasätta sin livssituation. 
För SIG-deltagare tre kommer beslutet att delta när socialtjänsten berättar att en fortsatt 
utveckling i de banor han var inne på antagligen skulle innebära en placering utanför 
hemmet. Motivet till att delta i SIG kopplas således till att undvika en placering.

Men sen hände lite grejer, så jag åkte fast, och de sa att om det fortsätter så blir det place-
ring. Så sa de att jag istället kunde få hjälp med den här sociala insatsgruppen. Ja, de sa att 
jag kanske kunde få hjälp med det och det. Så jag sa ok, vi testar (SIG-deltagare 3).

En annan faktor som motiverat till SIG-deltagande är att man inte behöver gå på lika 
många möten som tidigare och att få mycket hjälp av de vuxna som engagerar sig i SIG.

Ja, de sa att jag inte skulle behöva gå på så många möten och så. Sen sa de att jag kommer 
att ha en massa folk som kommer att vilja hjälp mig. Ja visst det låter ju bra, men alltså man 
vet ju också vad de vill, de vill ju ha koll på en. Var man är, vad man gör och allt det där 
(SIG-deltagare 2).

De sa att jag inte behöver gå på så mycket möten, och att jag kommer att få mer hjälp än 
tidigare. De sa att jag kan få hjälp att hitta nåt som jag är intresserad av att göra. Det är 
egentligen därför jag gick med, om det kan ge mig nåt att göra. Man kan inte bara ta bort 
kriminaliteten och sen ska jag sitta och titta in i en vägg (SIG-deltagare 5).
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Både SIG-deltagare två och fem framhåller här att man försökt motivera till SIG genom 
att framhålla mindre möten och fler professionella som erbjuder stöd. SIG-deltagare fem 
säger också att han lockats till deltagande genom att man erbjöd hjälp med något att 
”göra”. Detta, att man lyckas identifiera ett behov hos ungdomen och sedan erbjuda hjälp 
inom det området, verkar vara en genomgående motivationsfaktor.

Jag behöver ju hjälp att hitta på nåt, så det inte är så mycket knas i skolan. Jag måste börja 
gå dit. Och sen har jag haft lite missbruksproblem jag vill ha hjälp med. Men det hjälper 
inte bara med att sitta och snacka om det. Man måste ha nåt att göra istället. Så jag behöver 
hjälp med ett jobb kanske. Skolan går ju inte så bra (SIG-deltagare 4).

Men jag behövde ju hjälp med att komma igång, med skola eller någonting. Har man inget 
att göra så kommer man inte igång så lätt. Plus att det är krångligt. Jag kan fixa mycket 
själv, av sånt jag kan, men så fort man ska göra nåt som de vill så är det krångligt med 
papper och sånt. Det ska vara på deras sätt (SIG-deltagare 3).

Som jag sa, jag gick med på det till slut. De hade tjatat mycket. Som jag sa, jag behöver nåt 
att hitta på. Senaste skolan blev jag utslängd ifrån. Så sen senast jag satt häktad, jag kände 
att jag behövde nåt annat (SIG-deltagare 5).

Ja, men jag skulle ju behöva sköta skolan bättre och så, kanske börja med nån sport, få lite 
styrning på livet vet du. Så det var väl det jag tänkte. Men de gick inte in i detalj på vad de 
kunde hjälp mig med. Men jag kan väl ge det en chans tänkte jag. Sen orkade jag inte med 
att de tjatade på att få med mig. Men jag tänkte att kan de fixa lägenhet till mig så är det ju 
jackpot alltså (SIG-deltagare 2).

Men sen behöver jag ju nya kompisar, men det kan ju inte soc fixa, hahaha. Men alla jag 
känner är ju kriminella så hur ska jag då kunna bryta med det? Så fort jag går ut och ställer 
mig, så blir jag kriminell, typ, eftersom de jag känner säkert redan gjort nåt eller planerar 
att göra nåt. Så vi är alltid en måltavla för polisen. Jag vet inte, alltså SIG kan inte ta bort 
dem, men jag skulle behöva lite lugn och ro typ. Behöver väl nåt annat bara (SIG-deltagare 
5).

I de fall ungdom och professionella är överens om ett behovsområde och man lyckas 
skapa ett hopp om förbättring på området, så fungera det som en motiverande faktor för 
deltagande. Vi kan se att det ofta handlar om att få igång någon form av sysselsättning. Det 
kan både handla om fritidssysselsättning, men också arbete, praktik eller skola. Samman-
fattningsvis kan konstateras att tre olika typer av motivationsfaktorer fått ungdomarna 
att vilja delta i SIG. För det första handlar det om möjligheten att slippa professionellas 
”tjat” om SIG-deltagande. För det andra har en häktning eller hot om placering fått dem 
att ifrågasätta sin livsstil och därmed motiverat till SIG-deltagande. Och för det tredje har 
de motiverats genom att ett SIG-deltagande skulle kunna ge dem något de saknar, ofta 
kopplat till sysselsättning i någon form. Som SIG-deltagare fem antyder i andra delen av 
citatet ovan kan det också sammanfattas i att det handlar om något större – om att få en 
helt nya social livssituation inklusive vänner.
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Deltagandet i sociala insatsgrupper
Bemötandet framstår som en central faktor för hur ungdomarna värderar sitt SIG-delta-
gande. När de uttalar sig om det stöd de får i SIG, så värderas det ofta utifrån de personer 
som ger stödet.

Så med min kontaktperson brukar jag göra saker som att gå på bio och så. Det är nice, 
och han är skön, men det är ju lite så att man måste göra det också, så det är ju inte som att 
vara med kompisar eller så. Men det är fett viktigt att det är nån som jag kan hänga med 
avslappnat, och inte är ute efter att sätta dit mig eller avslöja saker. Det måste vara nån som 
bara hänger (SIG-deltagare 4).

Ja jag går ju till BUP. Men alltså de är ju helt stela, vet inte alls vad jag ska prata med dem 
om. Socialtjänsten är ju i alla fall schyssta. Så utan dem så skulle jag aldrig vara med i SIG. 
Ja, sen min kontaktperson också, han är skön (SIG-deltagare 2).

Aktiviteter och så gör jag med min kontaktperson. Det kan vara simning, bowling och så 
vidare. Det kan vara en gång i veckan det kan vara två, det är upp till honom - du vet han 
har lite fullt upp. Han har ju massa andra ungdomar också, men han anpassar sig till mig 
(SIG-deltagare 1).

Ja, så vi går till min behandlare och snackar, så de är schyssta. Det är bra. Men jag vet inte. 
Man kan ju sitta och snacka och det kan vara bra men det räcker inte. Vi kan snacka och 
snacka men sen när vi går därifrån så kan jag glömma det. […] Jag behöver nåt att göra på 
dagarna. De sa att de skulle fixa handskar och sånt till boxningen, men det har jag inte 
sett än, det vore ju grymt. Egentligen är det mina föräldrar som behöver hjälp tycker jag 
(SIG-deltagare 3).

Som framgår av citaten ovan så värderas stödet till stor del utifrån det bemötande ungdo-
marna får från de som ger stöd inom SIG – att man till exempel kan vara avslappnad i 
deras sällskap. Även om ungdomarna valt att delta i SIG, så kan de ofta inte själva välja 
vilka övriga som ska ingå i SIG, eller vilka som ska ge dem insatser och stöd. Samti-
digt är just relationen, att det är ”rätt” person de interagerar med, en central faktor för 
ungdomarna. 

Av intervjuerna framkommer också en del kritik gentemot SIG, vilken kan delas in i 
tre kategorier: Att ungdomar känner sig alltför mycket övervakade och kontrollerade, att 
alltför mycket negativ information delas mellan deltagarna i SIG, och att stödet främst 
handlar om samtal, och därmed saknar ett mer praktiskt stöd som är något ungdomarna 
efterfrågar. Det första och andra temat bekräftar vad de professionella lyft fram som 
centralt för att främja ett bra SIG-arbete, nämligen att fokusera på positiva aspekter och 
att inte bekräfta och förstärka negativa händelser och mönster i ungdomens liv. Genom 
att fokusera på områden där man ser positiva mönster minskar risken att ungdomarna 
känner sig övervakade. Eftersom SIG geografiskt arbetar där ungdomarna bor finns det 
annars en risk att det kan utvecklas en känsla av att befinna sig i ”ett fängelse i mitt 
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eget område” (SIG-deltagare 3). När informationsspridningen sker på ungdomarnas egen 
hemmaplan kan det skapa en känsla av förföljelse och att ”alla vet allt om en”.

Alltså jag tänkte inte vara med i SIG för polisen är ju med. Det går bara inte. Men sen 
kändes det som att jag inte har nåt val. Men det har väl blivit ok. Men ibland känns det som 
ett extra förhör, plus att alla från skolan och min behandlare får höra allt. Polisen gillar 
att berätta allt man gjort, att man var ute och gick där och där och sågs med den och den 
personen. När de börjar snacka så och inte har nåt speciellt på mig, då blir det förföljelse. 
Det blir som ett fängelse i mitt eget område. Så då vet skolan allt, så vet fritidsgården allt. Så 
faktiskt har det inte varit så kul med de här poliserna som sitter och bläddrar i sina pärmar 
för att säga allt man gjort. När de skulle få med mig i SIG så sa de att det bara skulle vara 
hjälp det handlade om. Men när jag snackar med polisen bara vi två så är de oftast schyssta 
och frågar hur det är och så. Men de där möten vill jag inte gå på (SIG-deltagare 3).

För ungdomarna är det uppenbart viktigt att den hävda sekretessen används på ett för 
dem icke hotande sätt. Ungdomarna bekräftar de professionellas uppfattning att samver-
kansmötena i vissa fall blir ett sammanhang av negativ informationsspridning. Inom SIG 
bestäms i vissa fall också ”ordningsregler” för ungdomarna, till exempel när de ska vara 
hemma på kvällarna eller vilka de bör umgås med. Kombinationen ordningsregler och 
negativ informationsspridning kan tillsammans förstärka ungdomens negativa inställ-
ning till SIG. SIG kan då bli ett begränsande och hotande sammanhang istället för ett 
motiverande och möjlighetsskapande.

Ja vi ses väl, typ en gång i månaden. Då snackar vi om hur det går i skolan, har snuten sett 
nåt sedan sist, och vad vi ska sikta på i framtiden. Men det brukar vara bra, de är schyssta. 
Men sen så brukar de prata om att jag ska vara hemma vissa tider och så, de grejerna gillar 
jag inte, så jag blir lack när vi ska snacka om det. Jag och min familj kan bestämma det 
själva. Sen vissa möten är polisen helt på, och ska snacka om allt de vet, det blir ju som ett 
förhör. Sen sitter skolan där och flinar, det är inte rättvist. Ska jag gå till deras chef och 
berätta allt de gjort på fritiden? (SIG-deltagare 2.

Men jag tycker inte det är så bra att alla vet allt knas som hänt. Så fort det händer nåt så ska 
vi prata in i detalj om vad som hände, och skolan har en massa åsikter, soc också och BUP. 
Jag menar vad har BUP med mina brott att göra, det blir en enda smet av allt. De sa ju att 
det skulle vara hjälp till mig. Det har jag också fått, men mest prat och snack tycker jag. Sen 
visst, de är schyssta alla, men jag träffar dem inte så ofta (SIG-deltagare 4).

Det tredje temat handlar om att stödet varit alltför fokuserat på samtal, när ungdomarna 
istället önskat mer praktisk hjälp med saker som praktikplats, jobb och boende.

Nej som jag sa. Jag tycker de lovade mer när de sa att jag måste med i SIG. De skulle 
kunna hjälpa mig med att börja med olika grejer på fritiden, kanske fixa en praktik eller 
få mig att trivas bättre i skolan. Men det har inte blivit så mycket av det. De försöker ju. 
Men annars har det mest varit att vi pratat och pratat, både på SIG-möten och med min 
behandlare. Som ja sa, ibland de vill bara berätta allt jag gjort och vart jag vart och så, då 
blir jag lack; låt mig vara var jag vill. Men ibland är det bra, vi snackar om vad jag vill och 
sånt (SIG-deltagare 3).
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Vet inte, jag skulle ju vilja, kanske att de kunde fixa ett jobb istället till mig. Eller bara hjälp 
med en intervju, så skulle jag fixa det själv. Eller en praktik. Man behöver nåt som är kul, 
nåt att göra som går lite undan. Det de ska förstå är ju att det finns action och spänning i 
det jag gjorde förut. Alltså det är också spännande och kul, ja förutom när det blir tråkigt 
och man blir häktad och så. Men man kan inte enbart ta bort det och sen ska jag sitta på 
soc och bara prata och prata, och sen gå till skolan och bara lyssna och lyssna. Nej, det 
måste hända nåt. Många kriminella är fett driftiga, jobbar dygnet runt här och där. Så det 
måste ut nån annanstans, det måste hända lite action. Så på det sättet tycker jag SIG vart 
lite dåligt faktiskt, det har mest varit att prata och så (SIG-deltagare 2). 

Men alltså annars har det mest vart möten. Det är för deras skulle då? Polis och soc. Jag 
är inte intresserad av deras möten, så jag vet inte vad det ska leda till. Ja ibland är det bra, 
när de pratar med varandra och fixar grejer ihop. Som soc sa åt polisen att de klagade 
för mycket, det var ju bra. För annars, polisen kan ju sitta och berätta hur keff man är 
(SIG-deltagare 5).

Som tidigare nämnts önskar ungdomarna ett fokus på sysselsättning inom SIG. En 
bärande tanke hos ungdomarna är att de då kan kanalisera den tid och energi de tidigare 
lagt på kriminella handlingar. För de intervjuade ungdomarna är inte samtal ett högt 
skattat inslag i SIG, något som skiljer dem från de professionella. De senare poängterar 
istället vikten av att bryta kriminella tankemönster och att samtal är ett viktigt redskap 
för detta. Fler exempel på vad ungdomarna uttrycker att de vill ha inom SIG:

Alltså mer praktik, jobb. Jag vill ju börja boxas också. Annars kanske nån utbildning eller 
så. Så jag kan bli nåt. Kock kanske (SIG-deltagare 5).

Ja, jag skulle som sagt velat ha praktik, jag behöver göra nåt alltså. Jag skulle vilja vara på 
en verkstad, jag känner flera som har bilverkstad, men de tycker jag ska gå i skolan. Men 
jag vet inte. Och lägenhet skulle vara bra. Men jag vet att de försöker, men så fort man ska 
göra nåt så verkar det fett krångligt. Men visst, i SIG så hjälper de till mer och det kanske 
går lite snabbare. De hjälpte oss med socialbidraget en månad när det strulade så att det 
fixade sig (SIG-deltagare 2).

Att ansöka om en annan kontaktperson, det skulle jag vilja ha. Han som jag har nu är bara 
en kontaktpedagog. Då skulle jag få en som hade mer tid med mig. Gå och träna, gå på 
bio, vad som helst, förstår du. Jag skulle vilja ha mer av kontaktpersonen (SIG-deltagare 1). 

Förutom dessa mer verksamhetsnära frågor om vilket stöd de önskar inom ramen för 
SIG, så försökte vi under intervjuerna också vidga samtalet till att handla om vilket stöd 
de önskar om de inte begränsar sig till att tänka på SIG, och vad som är möjligt inom 
ramen för det arbetssättet. 

Jag skulle vilja att vi ungdomar som bor här skulle kunna få göra saker. Att man kan satsa 
lite på alla ungdomar som bor här. De som vill boxas kan få hjälp att göra det. Att man 
satsar lite pengar på det som ungdomarna vill göra här. Man kan inte bara försöka hjälpa 
mig, alltså vad hjälper det, att fixa nåt till mig bara? Jag kan inte vara själv och styra upp 
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mitt liv, när alla mina kompisar håller på som vanligt. Det är inte ens svårt. Ta in ungdo-
marna, lyssna på vad de vill göra, sen satsar ni pengar på det. Men att hjälpa några som blir 
tvingade in i SIG tror jag inte är bra, det är som lotteri. Alla mina kompisar lever som mig, 
men bara jag får SIG. Sen när SIG är slut, hur ska jag leva ärligt igen, när allt runtom är 
som vanligt? (SIG-deltagare 3).

Här ifrågasätts SIGs individfokus. Vad är nyttan med att hjälpa en person om det i 
bostadsområdet och umgängeskretsen finns många andra i liknande livssituationer som 
inte får något omfattande stöd? Hur ska det då gå för individen när SIG-insatsen tar slut? 
Här finns en problematik i SIG-ansatsens individfokus från selektion av deltagare till 
individ- och eller familjeinriktade stödinsatser. Vidare riktas kritik mot att de som ger 
stöd inom SIG oftast saknar de erfarenheter av utsatthet som många SIG-deltagare har: 

Men alltså, det finns fler förebilder för oss idag, som inte fanns förut. Folk som själva bor 
i förorten. (räknar upp några lokala organisationer, grupper). Allt det är fett. Så jag har inte 
så stort förtroende för polis och soc, men det finns vissa bra personer. Jag skulle hellre ha 
hjälp av fler som har liknande bakgrund som mig, som vet vad vi gått igenom. Som vet vad 
som hänt här. Faktiskt så får vi sällan hjälp med saker som vi önskar. Men jag menar både 
politiker och de här som är med i SIG, inga bor här i förorten, utan reser hit och jobbar. Så 
får vi bara resurser så kan vi hjälpa oss själva. Istället skickar de hit mer poliser. Det blir en 
clash där som gör att vi inte alltid förstår varandra (SIG-deltagare 3).

SIG-deltagare 3 menar att stöd och hjälp från personer med liknande erfarenheter är 
att föredra. Ungdomen refererar till lokala organisationer som organiserar stöd utifrån 
idéer som angränsar till Community work eller empowerment (Payne, 2000), och inte har 
SIGs individinriktade karaktär. Det innebär att de som ger respektive tar emot hjälp har 
liknande bakgrund och erfarenheter och bor och utgår ifrån samma geografiska område; 
att utgångspunkten snarare är att alla är medskapare till varandras förändring än att 
visa ger och andra tar emot.4 Idén är att tillsammans förbättra villkoren där man bor. 
SIG-ungdom 3 uttrycker ett stöd för sådana självhjälpstankar då han menar att ” får vi 
bara resurser så kan vi hjälpa oss själva”. En annan ungdom visar upp en mer ambivalent 
inställning till sitt bostadsområde: 

Jag vet inte. Jag behöver komma bort, fast jag vill ändå vara kvar. Ska jag ut på landet som 
jag var när jag var yngre? Nej vad ska jag göra där, det var stressande, inget hände där. 
Hela tiden när jag var där så ville jag bort. Sen när jag kom hem, så var det bara tillbaka till 
samma grej. Då var soc helt borta, jag gick inte ens i skolan. Alla mina kompisar sa ”wow 
är du tillbaka, kom”. Det är klart jag vill hänga med mitt gäng, vi är bröder. Så vad är då 
meningen med att vara på landet fett länge och sen bara tillbaka till samma? Så om jag 
säger så här: Jag vill bort från allt knas som är runtom, men jag vill vara kvar här där jag 
bor. Så jag måste hitta nåt spår i livet här hemma bara. (SIG-deltagare 4).

Ungdomen ovan pekar på en ambivalens i det önskade stödet. Samtidigt som han inser 
att han kanske måste bort från sitt bostadsområde för att kunna bryta negativa mönster, 

4  Exempel på sådana organisationer är Pantrarna i Biskopsgården i Göteborg och Megafonen i  Stockholmsförorterna Husby, 
Norra Botkyrka, Rinkeby och Hässelby-Vällingby.
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så finns problem även med detta. För det första trivdes han inte vid tidigare placeringar, 
och för det andra är det lätt att hamna i samma destruktiva mönster när man åter kommer 
hem från en placering. Exemplet pekar på en nyckelfråga när det gäller SIG: Hur, eller 
kan man, bedriva ett framgångsrikt individinriktat socialt arbete med några få ungdomar 
i en bostadsmiljö vars socioekonomiska struktur är en bidragande orsak till såväl dessa 
ungdomars som stora delar av övriga invånares problem? Det vill säga, den klassiska 
individ– och strukturfrågan applicerad på en konkret, lokal kontext.

Fördjupning: alkohol och narkotika
Avslutningsvis ges här en fördjupning i vilken roll alkohol och narkotika har för ungdo-
marna som deltar i SIG. Det handlar dels om hur alkohol och narkotika används inom 
målgruppen för SIG, men också alkoholens och narkotikans roll i en kriminell livsstil; 
det vill säga om bruk av alkohol och narkotika fyller någon funktion i relation till 
brottsligheten.

Alltså jag känner inte många som dricker mycket. Nästan aldrig. Vi är ju inte ute på krogen 
och vi skulle inte sitta här i en lägenhet och supa oss fulla. Det är inte kul stil (SIG-delta-
gare 3).

Alltså alla jag känner röker cannabis. Alltså alkohol det är ju inget för oss. Jag känner fler 
som röker än som dricker alkohol. Att bli full och vingla runt och inte kunna bete sig är 
svennestil, så det är inget vi sysslar med, då får man skämmas. Men klart vi röker på. Det 
gör alla. Det är bara Sverige som är lite efter. I resten av världen är det ingen grej, det är 
som att ta en öl, eller ännu mer avslappnat (SIG-deltagare 2).

Båda SIG-deltagarna menar att de och deras vänner inte dricker alkohol i någon större 
utsträckning. SIG-deltagare 2 sätter istället alkohol i relation till cannabis, vilket används 
mer frekvent. En annan aspekt av alkohol är att det ses som förankrat i svensk kultur, och 
att man själva inte anse sig vara en del av denna kulturyttring. SIG-deltagare 4 resonerar 
på ett liknande sätt: att det är förankrat i svensk kultur att berusa sig på alkohol och att det 
inte är något man ”pysslar” med utan istället röker man cannabis. 

Alkohol, haha nej. Ja i somras var det några som skulle hålla på och dricka en hel del. Ja, 
lite på sommaren kanske det kan vara. Men annars är det inte så mycket. Ska vi stå ute och 
dricka mitt i vintern. Nej, plus det är inte ens nåt vi pysslar med. Det är ju i Sverige man 
är insnöad på att dricka sig full. Så får man inte guzzarna. Men vi röker ju på istället. Det 
är vårt sätta att umgås, vilket är helt accepterat i större delen av världen. Men här har man 
bestämt att alkohol ska vara lagligt. (SIG-deltagare 4).

Enligt de intervjuade ungdomarna så är bruk av cannabis således betydligt mer vanligt 
än av alkohol och det anses i de flesta fall oproblematiskt. SIG-deltagare tre anser till 
exempel att cannabisbruk inte är problematiskt såvida man inte sitter hemma hela dagarna 
och röker. Istället för man över diskussionen mot de droger man anser skapar problem, 
främst kokain.

Ja alltså, om vi inte dricker så kan vi ju röka några joints. Men det är ingen big deal. Alltså 
alla jag känner röker. Det är normalt. Men vissa blir pundish för mycket, så de bara ligger 
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hemma i soffan och spelar GTA. Det är inte så bra, eller ja, det kan ju vara soft ett tag, men 
sen blir det ju fett trist. Men det är inget problem att sluta röka, det brukar ju de flesta klara 
om man bara vill. Alltså problemet är ju varför man ska sluta röka. Men det finns också 
mycket piller och en del pulver så klart. Många har börjat snorta, när de är unga, det är inte 
så bra. Såna snorungar som ska springa runt och snorta, de brukar jag säga till på skarpen 
(SIG-deltagare 3).

Men som jag sa, visst vi röker en hel del. Jag röker typ gräs varje dag. Men det är inget 
jag har problem med, det påverkar inte mig så att jag inte kan göra det jag ska göra. Jag 
röker oftast bara på kvällarna och har det nice med kompisarna. Sen finns det vissa som 
röker tjugofyra sju. Visst dessa tomtar blir lite trötta av sig. Ja, sen har vi en del kolanäsor, 
där blir det mer problem runt det. De blir beroende och behöver cash hela tiden, så då 
blir det också mer brott. Vissa börjar sälja, vissa börjar råna mer, kanske inbrott och så 
(SIG-deltagare 2).

Generellt är inställning till cannabis att det är relativt oproblematiskt att bruka. En av de 
intervjuade ungdomarna har dock en mer skeptisk inställning och kopplar ihop cannabis-
bruk med inaktivitet och trötthet.

Alltså jag har lagt ner det. Aldrig riktigt vart min grej. Visst jag rökte en del gräs när jag 
var yngre, men jag fastnade inte riktigt. Jag såg alla som satt och flummade i soffor, de 
var trötta. Jag har alltid vart fett aktiv. Kan inte sitta still, typiskt damp barn, haha. Så det 
har jag aldrig gillat. Då har jag alltid hinkat mer, festat en del och så. Men aldrig över styr 
(SIG-deltagare 5).

Det kan också vara så att missbruk av en drog kan ersättas av ett annat missbruk. 
SIG-deltagare 4 beskriver hur det var när  han försökte ta sig ur ett missbruk av bensodia-
zepiner och istället började använda stora mängder cannabis.

Alltså jag har haft en del problem. Tog första linan när jag var typ 14. Sen vart det mycket 
benso [bensodiazepiner, författarens anmärkning] ett tag. Så det är bra när man ska göra 
saker, man får inte ångest och man blir modig. Men alltså, jag har gjort alltför mycket 
dåligt med det. Det fattar jag, så jag försökte sluta, men det är svårt. Många som håller på, 
det finns överallt, varför ska jag inte slänga i mig några? Men ofta har jag blivit våldsam 
när jag tagit benso. Då blir det ångest dagen efter, så kanske man tar lite mer för att bli av 
med den ångesten. Men nu är jag fett mot det, vi var några som bröt med det och försöker 
få andra, småkillarna att sluta, så det är bra. Men grejen var att jag började röka på mycket 
när jag slutade med benso. Men mycket hellre det, det är ju lugnt, inga direkta problem 
med det (SIG-deltagare 4).

Hur ser då ungdomarna på kopplingen mellan alkohol och narkotika och kriminalitet? 
Som SIG-deltagare 5 påpekar finns en första uppenbar koppling: ”Koppling? Ja det är 
ju olagligt att använda narkotika – där har du kopplingen. Ja, och sälja och så så klart. 
Så visst det finns en koppling” (SIG-deltagare 5). Men han fortsätter och förklarar att 
narkotika även kan användas när man begår brott: ”Sen vissa kan använda det när de ska 
göra nåt kriminellt. Kanske benso eller uppåt” (SIG-deltagare 5). Enligt ungdomarna 
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kan brukandet av narkotika både främja och motverka andra kriminella handlingar 
beroende på var och hur det brukas. Narkotika kan användas för att underlättar krimi-
nella handlingar. Till exempel kan bensodiazepinernas ångestdämpande effekter göra att 
man kan utföra handlingar som man annars inte skulle våga eller må för dåligt av; eller 
centralstimulerande narkotika som gör en piggare och mer aktiv. 

Så alltså många använder kanske benso för att bli modigare, då kan man göra vad man vill 
känns det som. Vi kunde gå in och ta grejer för flera tusen sen bara gå ut. På benso känns 
det inte ens nojigt utan bara som ett skönt flow. Men som jag sa kan man göra mycket 
dumt också. Så det är inte bra, alla kommer att sluta dåligt i längden när man håller på med 
sån skit. Men visst, många använder det när de ska göra jobb, för att det känns skönare. 
Men jag skulle inte säga att man blir smidigare om man ser det utifrån (SIG-deltagare 4).

Alltså varför man tar? Ja för att det är nice, för att det är soft att röka. Men sen visst vissa 
tar roppar (Rohypnol, författarens anmärkning) för att våga sno eller göra ett inbrott. Man 
känner sig ju som kung och fett smidig, så det kan vara bra. Eller om man tar en lina för 
att bli lite mer på hugget (SIG-deltagare 2).

Men det kan också vara som SIG-deltagare tre beskriver, att ett narkotikamissbruk 
motverkar kriminella handlingarna genom att man inte blir lika skärpt och ”smart” när 
man är påverkad och att man kan riskera att använda narkotika som ska säljas: 

Alltså kopplingen mellan kriminalitet och att bruka det är så här: De som knarkar mycket 
de kan inte vara så kriminella så de tjänar pengar eller är smarta. De kanske slår ner nån 
eller nåt, men de blir inte några bättre kriminella. Så de som inte använder så mycket kan 
göra sina affärer bättre så klart. Särskilt om man är i narkotikasvängen. Där har man sett 
en och annan gång de som använder upp sitt lager, hamnar i pengakris, sen blir det knas 
(SIG-deltagare 3).

Det finns ytterligare en aspekt som kopplar ihop kriminalitet med narkotikaanvändning 
och det är att narkotika kan användas som avslappning från en kriminell livsstil. Den 
kriminella miljö många av ungdomarna lever i innebär mycket stress och press. Man riske-
rar ständigt att bli tagen av polisen, eller kanske hamna i problem med andra kriminella 
som det finns en hotbild från. Då kan ”brajj” (cannabis) eller ”flödder” (flunitrazepan) 
användas för att koppla av. 

Sen blir det ju en del spänning när man är kriminell: dels risken att bli tagen för bängen, 
sen har vi lite fiender och så. Så ja, många jag känner som gör brott de röker brajj eller tar 
lite flödder för att kunna softa och slappna av lite. Så man inte är på helspänn hela tiden. 
Men annars skulle jag säga att folk använder droger för att våga eller bli snabbare på att 
göra vissa brott. Eller så festar man ju såklart, när man ska göra av med pengar man tjänat, 
och tar lite koks. Ja, det finns mycket olika grejer att ta. Själv kan jag ta lite koks ibland på 
nån fest. Men har sett de som blir pundish och det tänker jag inte bli. Sen röker jag brajj 
varje dag typ, men det är inte direkt nåt problem. Det är ju bara soft (SIG-deltagare 2).

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns ett mönster bland de intervjuade SIG-delta-
garna att man i deras umgängeskretsar inte använder alkohol i så stor utsträckning. 
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Alkohol utgör inte en traditionell drog i den sociokulturella miljö de lever i, och att dricka 
sig berusad kopplas till en traditionell svensk kultur (”svennestil”). Däremot fyller olika 
typer av narkotika olika funktioner i vardagsmiljön och med kopplingar till en krimi-
nell livsstil. Cannabis används som ett allmänt umgänges- och avkopplingsmedel medan 
bensodiazepiner och centralstimulerande preparat också används för att främja kriminella 
handlingar. Narkotikan kan då fylla en funktion att man i större utsträckning vågar och 
eller orkar begå brott. Narkotikan kan här också fungera som ett medel för att hantera, att 
koppla av från, den press som en kriminell livsstil innebär. Men ungdomarna lyfter också 
fram att en för stor, eller ”felaktig”, narkotikaanvändande, inte kan kombineras med en 
kriminell livsstil då det inte gör en lika ”smart”.

Programteori och befintliga verksamheter
Frågan om SIG-verksamheterna i de aktuella områdena har rekryterat ”rätt” målgrupp 
utifrån de nationella vägledningarnas intentioner att nå ungdomar som riskerar att 
rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil är svår att besvara 
på ett objektivt, empiriskt sätt. Detta då det rör sig om en bedömning av en rad faktorer 
kopplade till ungdomarna själva och deras livsmiljö. I utvärderingen har vi också haft 
begränsad tillgång till personuppgifter, och då avidentifierade, om ungdomarna. En 
samlad bedömning utifrån framför allt intervjuerna med SIG-medarbetarna och ungdo-
marna själva är att det dock i många fall rör sig om ungdomar som åtminstone nominellt 
kan motsvara målgruppen: De har själva erfarenhet av problem i hemmiljön och med 
skolan, de har själva erfarenhet av kriminalitet av olika allvarlighetsgrad, och de har ett 
relativt omfattande, vardagligt bruk av narkotika – och de lever i en närmiljö där de delar 
dessa erfarenheter med andra ungdomar och unga vuxna.

Som tidigare påpekats så har både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i sina vägled-
ningar fokuserat på organiseringen och på formerna för SIG-arbetet snarare än själva 
innehållet i förändringsarbetet. Till exempel diskuteras förberedelser, samverkan och den 
individuell koordination ingående; något som kan kopplas till att SIG initierades som en 
samverkansform mellan myndigheter och andra aktörer. Det innebar också att SIG i sig 
inte skulle innebära nya stödformer och insatser, eller nya metoder, i berörda myndighe-
ters reguljära arbete. En fråga är om denna inställning bör omvärderas då SIG i många 
kommuner blivit en individuell behovsprövad socialtjänstinsats.

I den här aktuella programteoriutvärderingen kan vi samtidigt se att det finns en relativt 
stor överstämmelse mellan programteorin och det faktiska organiserandet av SIG. När 
det gäller den operativa samverkan så lyfter Socialstyrelsen fram socialtjänst, skola och 
polis som en ”grunduppsättning” som ska ingå i samtliga sociala insatsgrupper, de är 
”självklara aktörer” i SIG (Socialstyrelsen, 2012, s. 39), och att arbetsförmedling, barn- 
och ungdomspsykiatri samt frivilligorganisationer också kan ”vara mycket viktiga i 
arbetet” (Socialstyrelsen, 2012, s. 39). Rikspolisstyrelsen pekar inte på samma explicita 
sätt ut lämpliga aktörer. Som vi beskrivit så återfinns Socialstyrelsens grunduppsättning, 
det vill säga socialtjänst, skola och polis, i samtliga områden. Utöver grunduppsättningen 
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är överensstämmelse mindre. Barn- och ungdomspsykiatrin är enbart representerad i ett 
område. Arbetsförmedlingen bör dock i denna utvärdering inte ses som en så central 
part eftersom de aktuella SIG-verksamheterna främst arbetar med ungdomar under 18 år. 
Organisationer från den ideella sektorn är representerade i fyra områden.

När det gäller den individuella koordinationen av olika insatser så är överensstämmelsen 
mellan nationell vägledning och lokal praktik total när det gäller (1) vilka insatser/åtgär-
der som är tänkta att genomföras till nästa gång, och (2) vem som ansvarar för att genom-
föra dessa insatser/åtgärder. Överensstämmelsen är också stor när det gäller hur insatsen/
åtgärden ska följas upp; alla åtgärdsplaner förutom ett områdes tar upp detta. Det är dock 
bara två områden som tar upp i vilken ordning insatserna ska genomföras – en punkt 
som både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen lyfter i sina vägledningar. 
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Del 6  
Slutsatser och diskussion

Några slutsatser

Generella slutsatser
En övergripande, generell slutsats är att de aktuella SIG-verksamheterna i stor utsträck-
ning arbetar på ett sätt som överensstämmer med den nationella vägledningen. När det 
gäller urval av ungdomar till SIG så sker det dock initialt från en mer löst definierad 
baspopulation än vad de nationella vägledningarna avsett. Dessa utgår ifrån att det indivi-
duella urvalet sker mot bakgrund av en bred beskrivning av kriminaliteten i området 
på såväl strukturell som individnivå, och som inkluderar såväl risk- som skyddsfaktorer 
– något som flera områden saknar. Förutom förbestämda urvalskriterier i form av vissa 
riskfaktorer avgörs det slutgiltiga urvalet också mer av subjektiva bedömningar av den 
unges närmiljö.

Att SIG utvecklats från en generell samarbetsmodell mellan myndigheter och andra lokala 
aktörer för att bekämpa organiserad brottslighet till en behovsprövad socialtjänstinsats 
kan här både förklara hur urvalsprocessen går till och vilka möjligheter och begräns-
ningar SIG har att möta olika mål för verksamheten. En sådan begränsning kan vara att 
SIG som behovsprövad insats i förlängningen kan ha svårt att möta de ofta komplexa 
sociala och materiella behov som ungdomarna har i form av till exempel sysselsättning 
och bostad; behov som delvis är strukturellt betingade och inte kan ”lösas” inom ramen 
för en tidsbegränsad, professionell socialtjänstinsats.

Att i form av SIG lokalt arbeta med heterogena målgrupper och varierande urvalsgrun-
der kan i sig sägas vara i linje med den lokala anpassning av urval och insatser som de 
nationella vägledningarna förespråkar. Utvecklingen från generell samarbetsform till 
lokal, behovsprövad socialtjänstinsats, i kombination med en snabb nominell nationell 
spridning av SIG, kan samtidigt leda till att SIG, likt andra insatser eller metoder inom 
socialtjänsten, över tid alltmer fjärmar sig från den generella formen. SIG kan då reduce-
ras till att bli just en nominell beteckning på en samarbetsform och ett arbetssätt som i 
praktiken ser mycket olika ut mellan kommuner och stadsdelar. Om detta är en positiv 
eller negativ utveckling är en empirisk fråga. Men om syftet med SIG är att lyfta fram 
en mer generell modell för hur myndigheter och andra lokala aktörer tillsammans kan 
utveckla en administrativt och operativt professionell lokal verksamhetsform för att 
stävja livsstilskriminalitet och att unga rekryteras till kriminella nätverk, finns en risk att 
en alltför långt driven heterogenisering av arbetsformer och urval av ungdomar försvårar 
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en sådan utveckling. Detta då hög grad av lokal specificitet kan göra det svårare att dra 
mer generella lärdomar från andra verksamheter för den egna – inklusive från utvärde-
ringar. Vi återkommer till detta i diskussionsavsnittet och också till frågan om SIG som 
individuell behovsprövad socialtjänstinsats överhuvudtaget har förutsättningar att lyckas 
med målet att stävja en kriminell utveckling för den aktuella målgruppen.

När det gäller urval av SIG-deltagare

• Knappt hälften av områdena har genomfört en mer systematisk bakgrundsanalys 
för att bland annat kartlägga förekomsten av kriminella nätverk och olika riskfak-
torer på individuell nivå kopplade till kriminalitet. Det innebär att den baspopula-
tion som urvalet av ungdomar till SIG utgår ifrån i stor utsträckning inte bygger 
på systematiska registerdata eller muntliga uppgifter. Urvalet bygger istället ofta på 
att medarbetare hos polisen och socialtjänsten utifrån en kombination av oro för 
och registerdata om vissa redan kända ungdomar aktualiserar dem som potentiella 
SIG-deltagare. En följd av detta är att SIG-verksamheterna ”riskerar” att främst 
hämta sina deltagare från en grupp ungdomar man redan arbetar med och inte en 
som mer förutsättningslöst skulle kunna passa för SIG.

• Den gemensamma nämnaren för SIG-ungdomarna är kopplingen till krimina-
litet, men hur denna koppling ser ut kvalitativt och kvantitativt kan variera stort. 
Det är dock mer sällan fråga om gängkriminalitet eller organiserad brottslighet, 
förutom i vissa kommuner eller stadsdelar.

• Inom SIG arbetar man i huvudsak med två olika grupper av ungdomar: En som 
består av äldre kriminellt aktiva ungdomar som begår brott av grövre karaktär, och 
en som består av yngre mindre kriminellt belastade som vistas i vad som uppfat-
tas vara riskmiljöer. Samtidigt har man svårt att motivera de tyngst kriminella 
ungdomarna till att vara med i SIG; bland annat på grund av att polisen är med 
och kravet på samtycke till informationsdelning mellan berörda myndigheter och 
andra involverade aktörer. Också yngre, kriminellt ”för lite” belastade ungdomar 
kan vara svåra att få med i en så pass intensiv insats som SIG och som syftar till 
att motverka livsstilskriminalitet. Här finns också en risk för ”stämpling” och att 
ungdomarna själva identifierar sig som belastade kriminella.

• Att urvalet av ungdomar till SIG ofta inte bygger på en förutsättningslös syste-
matisk genomgång utifrån befintliga register och andra källor, utan en kombina-
tion av individuella registerdata och andra mer subjektiva (om än professionella) 
bedömningar, skapar en osäkerhet om vilka ungdomar i en optimal målgrupp som 
SIG som samarbetsform och socialtjänstinsats når. Det gäller dels ur ett kompara-
tivt perspektiv kommuner och stadsdelar emellan, dels i förhållande till intentio-
nerna i de nationella vägledningarna. 

När det gäller arbetssätt

• SIG har utvecklats från en generell samarbetsmodell mellan i första hand polisen, 
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socialtjänsten och skolan till en individuell behovsprövad socialtjänstinsats. Vad 
detta innebär sett till urvalsprocessen och den insatsrepertoar som socialtjänsten 
och andra aktörer kan erbjuda SIG-deltagarna är svårt att säga utifrån här tillgäng-
liga data. Två konsekvenser som framträder i materialet är dock en mindre samord-
nad urvalsprocess av ungdomar till SIG och utvecklingen av ett tydligt salutogent 
perspektiv.

• I det nationella pilotprojektet skedde det initiala urvalet av SIG-deltagare 
i en process där polisen överlämnade en lista på vad de bedömde som lämpliga 
SIG-deltagare till socialtjänsten som både kunde lägga till och stryka namn. I den 
här aktuella (mer begränsade) empirin framstår det istället som att olika aktörer, 
främst polisen och socialtjänsten själva, också initialt på en mer individuell profes-
sionell basis ger förslag eller ”tips” på potentiella SIG-deltagare till ansvariga 
personer inom socialtjänsten. Beslut om att erbjuda en ungdomen en insats i form 
av SIG sker dock efter en myndighetsövergripande diskussion. 

• Som behovsprövad socialtjänstinsats har SIG tre funktioner som delvis särskiljer 
arbetssättet från andra för målgruppen aktuella insatser: Att skapa ett aktörsge-
mensamt och individanpassat stöd, ett salutogent perspektiv, och att etablera ett 
engagemang som lever vidare efter SIG-insatsen. En förutsättning för alla tre 
funktionerna är de återkommande myndighets-/aktörsövergripande samarbetsmö-
tena och SIG-deltagarnas medgivande till informationsdelning.

• Informationsdelningen och samarbetsmötena möjliggör överblick över och 
möjlighet och koordination av det sammantagna stödet från de olika aktörerna till 
SIG-ungdomen; man kan få en röd tråd genom hela stöd-/insatsprocessen. Det 
innebär bland annat att man kan koordinera och balansera stödet så att det inte blir 
för stora krav som kan leda till att ungdomarna ”strejkar” eller hoppas av. 

• Samarbetsmötena fungerar inte alltid bra på grund av att det kan delta ett stort 
antal vuxna professionella som lägger ett alltför stort fokus på negativa egenskaper 
och händelser hos ungdomarna och i deras vardagsliv. Ungdomarna kan uppleva 
det som en ”extra rättegång”, vilket leder till en negativ inställning till mötena och 
i sämsta fall till SIG som insats.

• Genom att bygga på samarbete inom och mellan olika deltagande aktörer har 
medarbetarna i en social insatsgrupp ofta möjlighet att på ett snabbt och smidigt 
sätt få fram resurser till en viss individinsats. För både medarbetare och ungdomar 
är detta en central del i SIG-arbetet som skiljer det från ordinarie klientarbete.

• Det salutogena perspektivet framhålls av SIG-medarbetarna inom socialtjäns-
ten som avgörande för arbetssättet: Att inte fördjupa sig i och bekräfta olika 
problemområden och negativa händelser i ungdomarnas vardagsliv; utan att istället 
fokusera på och gemensamt arbeta med faktorer hos ungdomen själv och i dennes 
omgivning som har potential att stödja en positiv förändring. 

• För att kunna fylla den tredje funktionen hos SIG, att etablera ett engagemang 
som lever vidare efter SIG-insatsen, behövs ett mer utvecklat nätverksbyggande. 
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Förutom olika myndighetspersoner behöver nätverket i större omfattning än vad 
som nu är fallet också innefattar företrädare för det lokala civilsamhället. Likaså 
kan behov i ungdomarnas liv som rör faktorer som praktikplatser, arbete och 
boende behöva utvecklas för att lägga en materiell grund och stödja en positiv 
utveckling också efter en formellt avslutad SIG-insats.

Diskussion
Vi ska avslutningsvis ta upp och diskutera några av de slutsatser från utvärderingen som 
redovisats ovan och också några teman som berörts i rapporten. Det sker under rubri-
kerna SIG som insats mot ungdomskriminalitet, Relationen målgrupp, individ och miljö, och avslut-
ningsvis Från samarbetsform till individuell behovsprövad biståndsinsats, till…? Begränsningar och 
utvecklingsbehov. Diskussionen utgår dels från den empiri som redovisats i rapporten, dels 
från den information och de kunskaper som vi i övrigt fått under våra besök hos de 10 
SIG-verksamheterna, vid samtal med de professionella och med SIG-deltagarna. Diskus-
sionen kopplar också till utvärderingen av den nationella pilotverksamheten med sociala 
insatsgrupper och till forskning kring ungdomskriminalitet och individualprevention. 

SIG som insats mot ungdomskriminalitet
Sociala insatsgrupper formulerades ursprungligen som en samarbetsform för att 
motverka livsstilskriminalitet och organiserad brottslighet bland ungdomar och unga 
vuxna. Målsättningen är både att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng 
och att underlätta avhopp från organiserad brottslighet. När det gäller ungdomar finns 
här således en form av preventionsperspektiv: Att ungdomar som befinner sig i riskzo-
nen att utveckla en livsstilskriminalitet ska erbjudas insatser för att motverka en sådan 
utveckling. En nyckelfråga blir då hur dessa ungdomar ska identifieras. 

Om vi ser till olika teorier inom kriminologin kring ungdomskriminalitet och tidig indivi-
dualprevention kan vi mycket grovt se en utveckling från att identifiera en liten grupp 
persistenta antisociala ungdomar, över ett ifrågasättande av möjligheten (och därmed det 
meningsfulla i) att prospektivt på individuell nivå identifiera blivande kriminella, till ett 
bredare perspektiv som inkluderar såväl individuella risk- och skyddsfaktorer som mer 
gruppbaserade eller lokala miljömässiga sociala perspektiv (Kassman, Wollter & Oscars-
son 2015). Ett gemensamt drag i de senare teorierna är att risken för och utvecklandet av 
en mer livsstilsorienterad kriminalitet är kopplad till en kombination av flera individuella 
risk- och skyddsfaktorer i barns och ungas närmiljö och i deras vidare sociala grupp- och 
uppväxtmiljö – och att en sådan utveckling inte går att predicera annat än på gruppnivå. 
Ett perspektiv som framförts som en konsekvens av detta är att kriminalitet, snarare än 
att ses som kopplad till vissa individer, ska ses om ett inslag i en bredare social proble-
matik som följer vissa grupper i befolkningen och som främst förekommer i socioekono-
miskt utsatta bostadsområden, så kallade ”hot spots” (Day m.fl. 2012; Forkby & Turner 
2016; Sarnecki 2016).



100

Ur ett preventionsperspektiv blir därför en nyckelfråga för att arbeta med SIG hur man 
ska identifiera de individuella ungdomar som befinner sig i riskzonen att rekryteras till 
kriminella gäng. Vi har i utvärderingen sett att när det gäller mer systematiska urvalsfak-
torer så använder kommunerna och stadsdelarna främst en uppsättning kriminalitetsin-
dikatorer, och att de när det gäller ålder har en undre gräns som ofta ligger kring 12-13 år. 
Mot bakgrund av forskningsläget är det samtidigt svårt att med någon större träffsäker-
het i urvalet luta sig mot kriminalitetsindikatorer för en så ung grupp barn, ibland knappt 
tonåriga. Det finns då en stor risk att man erbjuder och ger SIG till unga som inte skulle 
ha gått vidare i en kriminell karriär. Förutom systematiska kriminalitetsindikatorer så 
använder personalen ofta också mer icke-dokumenterade, intuitiva underlag vid urvalet 
– ofta en kombination av förslag från polis och socialtjänst om ”lämpliga” ungdomar och 
lokal kännedom om den unges familj och övriga närmiljö. I vilken utsträckning denna 
kombination av systematiska och mer kontextuella, erfarenhetsbaserade kunskaper ökar 
träffsäkerheten i urvalet i bemärkelsen att genom en SIG-insats förhindra att ett barn 
eller en ungdom annars går in i en eskalerande kriminell karriär, saknar vi idag forsk-
ningsbaserad kunskap om.

Som tidigare nämnts saknas det utvärderingar av SIGs eventuella effekter på individ-
nivå för de ungdomar som fått insatsen och att Socialstyrelsen senast i september 2017 
ska lämna en sådan rapport. Socialstyrelsen (2012) har dock genomfört en systematisk 
kartläggning av effektutvärderingar av samverkansinterventioner med deltagande från 
aktörer som skola, polis och sociala myndigheter, och som syftar till att förebygga att 
unga vuxna utvecklar en kriminell livsstil eller att ge stöd att lämna kriminella gruppe-
ringar (varav endast en svensk); det vill säga interventioner med en grundstruktur och 
målgrupp som liknar SIGs. Kartläggningen visar att i endast ett fåtal av de 37 studier 
man identifierat ger samverkansinterventionen en bättre effekt än ordinarie insatser när 
det gäller olika kriminalitetsutfall. I kartläggningen identifierar man också faktorer som 
ger goda förutsättningar för samverkan mellan olika ”välfärdsaktörer”; och här återfinns 
flera faktorer som också förväntas kännetecknar en väl fungerande SIG-verksamhet: en 
inledande lokal problemanalys, förankring på alla nivåer i kommunen, god kunskap om 
deltagande aktörers uppgifter och roller, fungerande kommunikationsformer och arenor 
för regelbundna kontakter, samt god lokalkännedom. 

Forskningen pekar således mot att det är svårt att identifiera vilka ungdomar i en 
riskgrupp som kommer att utveckla en kriminell livsstil; och samtidigt att en sådan 
utveckling ofta är kopplad till en uppväxt- och boendemiljö kännetecknad av segregation 
och socioekonomisk utsatthet. Och att vi idag saknar ett säkrare vetenskapligt stöd för att 
olika former av samverkansinterventioner på lokal nivå ger ett bättre resultat än ordinarie 
insatser om vi ser till den fortsatta kriminaliteten.

Vad vi kan se är samtidigt att socialtjänst och polis, och i begränsad omfattning andra 
aktörer, inom ramen för SIG kan initiera och samordna olika individuella insatser på ett 
sätt som polisen och socialtjänsten traditionellt inte gjort för den aktuella målgruppen. 
Om man kan: 1) etablera ett gemensamt salutogent perspektiv, 2) ett fokus inte bara på 
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den unges kriminalitet utan också på andra risk- och skyddsfaktorer i den unges närmiljö, 
och 3) också beakta den vidare, strukturella socio-ekonomiska miljö den unge och 
dennes sociala nätverk lever i, torde det finns en ökad möjlighet att arbeta både indivi-
duellt och socialt brottspreventivt (Brottsförebyggande Rådet 1999:5; Sarnecki 2003, 
2016). Det vill säga med en kombination av stöd- och behandlingsinsatser riktade till 
vissa ungdomar i riskzonen, och olika former av resursskapande sociala insatser riktade 
till såväl riskgrupper av barn och unga som till lokalsamhället som helhet; insatser som 
syftar till att motverka segregation och att höja lokalsamhällets socioekonomiska status. 
Det kan handla om allt ifrån stöd till organisationer som på olika sätt mobiliserar grupper 
av invånare i lokalsamhället, till närhet till en väl fungerande offentlig och samhälle-
lig service – från affärer och skolor till fritid och arbetsmarknad. Utvärderingen visar 
att SIG som samarbetsform kan bidra till de två första punkterna, men att arbetet med 
SIG-grupper måste kompletteras med strukturella långsiktiga resursskapande insatser 
riktade till lokalsamhället som helhet.

Som mer generell preventiv insats mot ungdomskriminalitet torde SIG därför ha begrän-
sade effekter. Förutom svårigheterna att predicera vilka barn och unga som ska utveckla 
en grövre och mer livsstilsorienterad kriminalitet, så har det också att göra med att SIG, 
vare sig som samarbetsform och eller behovsprövad biståndsinsats, resursmässigt inte 
kan omfatta mer än en mycket begränsad andel av de barn och unga som befinner sig 
i riskzonen; en siffra som i storstockholmsregionen har uppskattats till 1200 personer 
(SOU 2010).

Relationen målgrupp, individ och miljö
När det gäller målgruppen för SIG utgår både Rikspolisstyrelsens och Socialstyrelsens 
vägledningar från vad som kan beskrivas som en kombination av ett lokalsamhälles- och 
individperspektiv i synen på hur ungdomskriminaliteten ska mötas. Det individuella 
valet av SIG-deltagare ska föregås av en områdesbeskrivning av den lokala problembil-
den kopplad till ungdomskriminalitet. Beskrivningen ska enligt Socialstyrelsen bygga 
på statistik och uppskattningar från Brottsförebyggande Rådet, den lokala socialtjänsten 
och polisen, och innehålla uppgifter om bland annat begångna brott, antal ungdomar 
aktuella för insatser på grund av olika riskfaktorer och förekomst av kriminella gruppe-
ringar. Rikspolisstyrelsen efterfrågar uppgifter om ungdomar i riskzonen eller etablerade 
i kriminella nätverk, vilka insatser de får och vilka aktörer som arbetar med ungdomarna 
och med problematik kopplad till kriminalitet.

Om vi ser till vilka uppgifter som lyfts fram och efterfrågas i områdesbeskrivningarna 
så har de karaktären av antingen generella eller individuella ”kriminalitetsdata”, medan 
ett bredare socialt perspektiv saknas. Samtidigt utgörs SIGs målgrupp av ungdomar som 
växer upp i vad som beskrivits som ”hot spots” – socioekonomiskt utsatta områden där 
kriminaliteten utgör en del av en bredare social problematik (Forkby & Turner 2016; 
Sarnecki 2016). Viktigt att påpeka är att områdenas sociala problematik inte bara är 
kopplad till de boende, utan också till brister i kvalitet och närvaro av sociala samhälle-
liga institutioner som skola, arbets- och föreningsliv, banker och annan samhällsservice. 
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Denna avsaknad av samband mellan individuell och eller gängbaserad kriminalitet och 
strukturella socioekonomiska faktorer i lokalsamhället, illustreras tydligt av en av de 
intervjuade SIG-deltagarna när han säger ”…att hjälpa några som blir tvingade in i SIG 
tror jag inte är bra, det är som lotteri. Alla mina kompisar lever som mig, men bara jag 
får SIG. Sen när SIG är slut, hur ska jag leva ärligt igen, när allt runtom är som vanligt?” 
(SIG-deltagare 3).

SIG-deltagaren pekar här dels på den osäkerhet som finns om SIG som samarbetsform 
och socialtjänstinsats når de ungdomar som skulle kunna utgöra en optimal målgrupp 
för SIG, dels på att framgången i det individuella SIG-arbetet i mer eller mindre grad 
är beroende av strukturella faktorer i den aktuella boendemiljön. I intervjun lyfter han 
också fram behovet av ett socialt områdesinriktat förändringsarbete som inte har SIGs 
individperspektiv. 

I den ovan refererade forskningsrapporten (Sarnecki 2016) lyfts också behov av och 
ges exempel på insatser som över tid ger möjlighet att bryta den negativa socioekono-
miska segregering som kännetecknar bostadsområden som den SIG-deltagare 3 lever i. 
I grunden handlar det om att ge tillgång till god utbildning, arbete, egenförsörjning och 
bostad. Och för SIG att i det individuella arbetet med ungdomarna kombinera ett fokus 
på kriminaliteten med ett salutogent perspektiv på de socioekonomiska omständigheter 
som i ungdomarnas närmiljö kan stödja en positiv utveckling – något som i olika grad 
redan sker idag. Men för att öka möjligheten till framgång i det individuella fallet, och 
minska risken för en över tid fortsatt negativ strukturell segregering i bostadsområdet, 
måste också andra samhällskrafter, offentliga och privata, bidra till ett bredare socialt 
förändringsarbete. Såväl polisen som socialtjänsten har inom ramen för SIG-samarbetet 
ett begränsat mandat och handlingsutrymme utanför de individuella insatserna. För att 
öka möjligheterna till framgång måste i större omfattning än idag lokala nyckelresur-
ser som skola, arbetsmarknad och inte minst civilsamhället i form av fritids- och annat 
föreningsliv, ges resurser och delta på ett mer offensivt sätt såväl i det individuella arbetet 
som i det riktat till olika grupper i lokalsamhället.

Från samarbetsform till individuell behovsprövad biståndsinsats, till…? 
Begränsningar och utvecklingsbehov
Utvecklingen av samordnade insatser mellan i första hand polis och socialtjänst från 
samverkan och samarbete i sociala insatsgrupper till att också vara en individuell behovs-
prövad socialtjänstinsats har för både polis och socialtjänst haft potentiellt positiva 
effekter. Dels har SIG fungerat som ett incitament att, ibland tillsammans med andra 
lokala aktörer, utveckla gemensamma arbetsformer för en grupp ungdomar som utgör 
en målgrupp för båda parter; dels har det gett ett utrymme för att utveckla nya insatser 
för de aktuella ungdomarna. Vi har ovan samtidigt pekat på några begränsningar med 
SIG som brottspreventiv ansats; begränsningar som dels har att göra med svårigheter att 
peka ut individer predestinerade för livsstilskriminalitet och organiserad brottslighet, dels 
att förutsättningarna för framgångar i såväl det förbyggande arbetet generellt som i det 
individuella fallet, är kopplade till en större social samhällelig kontext som handlar om 
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att bryta en negativ socioekonomisk segregering lokaliserad till vissa bostadsområden 
och stadsdelar; ett arbete som kräver stora insatser på såväl lokalsamhälles- som natio-
nell nivå. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att SIG som behovsprövad 
socialtjänstinsats är tidsbegränsad och att många SIG-deltagare efter avslutad insats troli-
gen kan behöva fortsatt stöd inte bara från socialtjänsten utan också från andra offentliga 
och privata aktörer.

Vi har pekat på att SIG som behovsprövad insats kan fylla tre funktioner: skapa ett gemen-
samt individanpassat stöd, stå för ett salutogent perspektiv, och etablera ett engagemang 
som lever vidare efter SIG-insatsen. Vi tror att samtliga tre funktioner är avgörande för 
att SIG ska kunna fortsätta att vara en meningsfull samarbets- och insatsform för berörda 
aktörer – inklusive ungdomen och deras närstående. Men sett till forskningen på området 
och vad som framkommit i denna utvärdering tror vi inte att det är tillräckligt för att 
SIG ska kunna fortsätta att utvecklas ur såväl ett generellt som individuellt preventivt 
perspektiv.

Som individuell insats måste arbetet med att etablera ett bredare socialt nätverk runt 
SIG-ungdomarna utvecklas mer än idag. Detta inte minst för att kunna vara ett centralt 
stöd också efter insatsens avslutande. Det gäller dels nyckelpersoner inom offentliga 
institutioner som skola, socialtjänst och arbetsförmedling, dels företrädare för det lokala 
civilsamhället i form av fritids-, föreningsliv och företagare. Forskningen pekar mot att 
vägen ut ur social segregering går via möjligheter till arbete, egenförsörjning och bostad. 
Och det framgår av intervjuerna med SIG-ungdomarna att de ser på sysselsättning och 
boende som viktiga resurser i deras vardagsliv. Samtidigt handlar det här om nyckelfak-
torer som socialtjänsten, och polisen, bara i mycket begränsad utsträckning råder över. 
Förutom att under SIG-tiden skapa nätverk som i framtiden kan stödja ungdomarna, 
bör man därför också pröva att arbeta med behov som dessa redan under insatstiden, till 
exempel när det gäller sysselsättning, praktik.

Faktorer som tillgång till bra utbildning, arbete, försörjning och bostad är nyckelfakto-
rer också på generell nivå för att bryta den strukturella socioekonomiska segregeringen i 
vissa bostadsområden. Det innebär att för att det individuella SIG-arbetet ska bli effek-
tivt måste det kombineras med ett socialt områdesförlagt utvecklingsarbete som visar att 
det finns möjlighet att också i praktiken förverkliga dessa behov. Detta för att SIG ska 
kunna bli en del i ett bredare preventivt arbete för att motverka livsstilskriminalitet och 
organiserad brottslighet. 

De möjligheter och begränsningar med SIG i sin nuvarande form, och de utvecklingsbe-
hov vi lyfter fram ovan, kan kopplas till begreppen samverkan, samarbete och samord-
ning (se Wollter, Kassman & Oscarsson 2013). Det främsta målet med den nationella 
försöksverksamheten med sociala insatsgrupper som genomfördes under åren 2011 och 
2012 var att utveckla samarbetsformer mellan socialtjänst och polis – att gå från existe-
rande samverkan till samarbete. Det saknas entydiga definitioner av begreppen, men en 
gemensam innebörd är ofta att det handlar om att olika aktörer inom en eller mellan 
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flera organisationer tillför egna specifika resurser för att genomföra ett arbete med ett 
gemensamt mål eller syfte (se SOU 2006:65; Axelsson & Bihari Axelsson 2007; Daner-
mark 2003). Ett sätt att försöka särskilja begreppen är att se till på vilken organisations-
nivå det kollektiva arbetet ligger eller beslutats, eller vilken grad av formalisering det har. 
Samverkan och samordning brukar då beteckna en mer formaliserad, strukturerad form 
än samarbete. 

I den tidigare utvärderingen av sociala insatsgrupper konstaterades att målet för pilot-
verksamheten snarast handlade om att utveckla samverkans- än samarbetsformer och att 
verksamheten också hade tydliga inslag av samordning (Wollter, Kassman & Oscarsson 
2013). Slutsatsen byggde bland annat på de strukturerade och detaljerade åtagande- och 
checklistedokumenten och på den höga organisationsnivå som besluten om att ingå i 
försöksverksamheten fattades på. Den här aktuella utvärderingen har konstaterat att SIG 
har utvecklats från en generell, i realiteten samverkansmodell mellan i första hand polis, 
socialtjänst och skola, till en individuell behovsprövad socialtjänstinsats. Det är samtidigt 
svårt att utifrån den tillgängliga empirin säga vad detta generellt kan innebära på sikt för 
urvalet av ungdomar till SIG, deltagande aktörer och insatsrepertoar.

Två synliga konsekvenser i det här aktuella materialet är dock en mindre samordnad 
urvalsprocess av ungdomar och utvecklingen av ett tydligt salutogent perspektiv. Att 
urvalsprocessen blir mindre samordnad och mer förutsättningslös och beroende av 
enskilda professionella aktörers bedömningar av redan kända ungdomars lämplighet för 
SIG, kan tyda på en utveckling med mer inslag av samarbete än samverkan – det vill 
säga på en mindre formaliserad myndighetsgemensam verksamhets- och genomförande-
process. Detsamma gäller utvecklingen av det salutogena perspektivet som centralt och 
avgörande för arbetssättet i SIG; ett synsätt i linje med socialtjänstlagens principiella syn 
på och socialtjänstens traditionella, i första hand stödjande insatser för ungdomar och 
familjer i utsatta sociala situationer. Däremot är det individuella salutogena perspektivet 
inte på samma sätt i linje med polisens traditionella, mer generella tids- och platsspecifika 
övervakande roll för att förebygga och beivra brott (Berggren & Munck 2007). Det har 
under såväl denna utvärdering som utvärderingen av pilotprojektet också framkommit 
att det i det dagliga operativa arbetet ibland funnits en ”arbetsfördelning” där, förenklat 
uttryckt, polisen haft en övervakande, kontrollerande roll vad gäller ungdomarnas vistelse 
i utemiljön, medan socialtjänsten deltagit och varit stödjande i ungdomarnas kontakter 
med olika offentliga och privata resurser när det gäller till exempel sysselsättning och 
bostad.

Eftersom den aktuella utvärderingen empiriskt inte inkluderar polisen är det svårt att 
bedöma vilka konsekvenser SIG som behovsprövad biståndsinsats med ett tydligt 
grundläggande salutogent perspektiv kan få för SIG som samverkans- eller samarbets-
form mellan socialtjänst och polis. Om polisen själva inte ser, och av ungdomarna inte 
upplevs ha, en aktiv roll i ett SIG-arbete som kännetecknas av ett professionsgemen-
samt och individfokuserat salutogent perspektiv, kan det finnas en risk att polisens och 
socialtjänstens traditionella roller förstärks över tid. En sådan utveckling kan leda till en 
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mer traditionell ansvars- och arbetsdelning och mindre mot att upprätthålla och utveckla 
en formaliserad samverkan och ett genuint, mellanprofessionellt samarbete i mötet med 
ungdomarna. Vi har tidigare också pekat på att om man ska utveckla ett arbetssätt, och 
förankra det i såväl vetenskap som beprövad erfarenhet, så är det viktigt att faktorer som 
målgrupp, form, innehåll och genomförande är väl specificerade för att ett sådant utveck-
lings- och förankringsarbete ska vara möjligt.

Kan resultaten generaliseras?
Urvalet av kommuner och stadsdelar som ingår i denna utvärdering av arbetet i sociala 
insatsgrupper har inte gjorts med utgångspunkt från att resultaten ska gå att generalisera 
till liknande verksamheter i andra områden. Det är istället en följd av dels vilka kommu-
ner som uppdragsgivarna representerar, dels vilka stadsdelar inom Stockholms stad som 
vid tidpunkten för utvärderingen hade kommit en bit på väg i att utveckla arbetet med 
SIG. Genom att använda programteoriutvärdering som övergripande utvärderings- och 
analysmodellen, och komplettera den empiriska beskrivningen av SIG med tre andra 
perspektiv och teorier inom bland annat socialpsykiatri och socialt arbete, Case manage-
ment, ett salutogent perspektiv och motivationsteori, ges dock vissa möjligheter att disku-
tera resultatens generaliserbarhet till andra liknande verksamheter. Det sker då med stöd 
av en kombination av så kallad empirisk generalisering i form av ”extrapolering” (se till 
exempel Patton 1987; Tsang 2014) och analytisk eller teoretisk generalisering (Kvale 1997; 
Teorell & Svensson 2007; Yin 2010). 

Programteoriansatsen innebär att vi empiriskt jämför hur man arbetar med SIG med i vårt 
fall två ”ideala”, tänkta arbetsmodeller (programteorier) hämtade från Rikspolisstyrelsen 
och Socialstyrelsen. Ansatsen ger en strukturerad principiell och genom enkäter och inter-
vjuer med personalen praktiknära beskrivning av arbetssätt i de berörda kommunerna och 
stadsdelarna. Härigenom ges möjligheter att på ett systematiskt sätt jämföra våra resul-
tat med hur man arbetar med SIG eller liknande verksamheter, inom andra kommuner 
och stadsdelar – och jämföra detta med Socialstyrelsens och Rikspolisstyrelsens tänkta 
organisering, arbetssätt och målsättningar. Vid en sådan jämförelse (”extrapolering”) är 
det viktigt att beakta kontextuella likheter och skillnader mellan våra kommuner och 
stadsdelar och hur det ser ut i de jämförda miljöerna och verksamheterna. Tre exempel på 
viktiga förhållanden är den socioekonomiska strukturen i det aktuella området, tillgången 
till offentliga sociala och andra resurser, och ungdomsgruppens närmiljö, grad och typ 
av kriminalitet. Så till exempel är våra utvärderingsenheter antingen storstadsstadsde-
lar, större stad eller förortskommun till storstad, och de kan, med några undantag, grovt 
sett karaktäriseras som segregerade och socioekonomisk utsatta områden. Samtidigt är 
tillgången till offentliga och andra sociala resurser, åtminstone potentiellt, relativt god. 
Det skulle kunna innebära att våra resultat har större giltighet för den typen av kommu-
ner och bostadsområden än för till exempel mindre kommuner eller kommuner av mer 
glesbygdskaraktär. Att det i utvärderingen totalt ingår 10 utvärderingsenheter i tre olika 
kommuner ger samtidigt visst stöd för att de mer generella slutsatser som presenteras i del 
6 inte bara har giltighet för enstaka SIG- eller liknande verksamheter.
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Analytisk eller teoretisk generalisering innebär förenklat att jämföra de egna resultaten 
med tidigare formulerade och prövade teorier, ansatser eller hypoteser. En slutsats i 
utvärderingen är att tre funktioner som delvis särskiljer SIG från andra insatser för den 
aktuella målgruppen är att SIG, idealt, skapar ett aktörsgemensamt och individanpassat 
stöd, utgår från ett salutogent perspektiv, och etablerar ett aktörsengagemang också efter 
insatsen. Den första slutsatsen är väl i linje med hur insatser av olika professioner eller 
huvudmän till en och samma individ beskrivs och samordnas genom att man arbetar 
med så kallad Case management. Och vi diskuterar i bland annat del 5 hur de aktuella 
kommunernas och stadsdelarnas arbete med SIG kan hänföras till olika varianter av Case 
management. En viktig slutsats i utvärderingen relaterad till Case managements samord-
nande syfte är behovet av att såväl under som efter den formella SIG-insatsen utvidga och 
utveckla ungdomarnas sociala nätverk med fler företrädare för offentliga samhällsresur-
ser och inte minst med sådana från det lokala civilsamhället.

Utvärderingen visar vidare att ett salutogent perspektiv framhålls som avgörande för 
arbetet med SIG; att det i flertalet områden fungerar som en gemensam utgångspunkt, 
en gemensam idé att utgå ifrån. Att samverkansmötena inte alltid fungerar bra på grund 
av att alltför många vuxenaktörer lägger alltför stort fokus på negativa egenskaper och 
händelser hos ungdomarna, kan här ses som ett exempel på betydelsen av att deltagande 
aktörer upprätthåller det salutogena perspektivet som gemensam utgångspunkt. Såväl 
teoretiskt som sett till det praktiska arbetet ligger också motivationsteoretiska perspektiv 
och metoder som Motiverande samtal och ”Stages of Change”-modellen nära det saluto-
gena perspektivet. Det gäller bland annat det att betona och lyfta fram klientens, här 
ungdomarnas, aktuella situation och egna motivation till förändring. Den egna motiva-
tionens betydelse och motivationsarbetes centrala plats i SIG återkommer i allt från valet 
av ungdomar som kan vara lämpliga, som är eller kan motiveras att delta i SIG, till att 
arbeta med förhållanden ungdomarna själva vill förändra i sin nuvarande situation och 
för att de ska kunna fortsätta att utveckla en mer positiv livssituation.

Ett ytterligare sätt att bedöma resultatens generella giltighet är att jämföra dem med andra 
liknande studier. Det som ligger närmast till hands är Socialstyrelsens (2016) delredovis-
ning av sin utvärdering av sociala insatsgrupper. Utvärderingen utgår liksom denna från 
en programteoretisk ansats byggd på dokument från Rikspolisstyrelsen och Socialsty-
relsen; och den har genomförts med hjälp av en enkät till samtliga kommuner i Sverige 
med en svarsfrekvens på 66 procent. Med reservation för att det kan vara vanskligt att 
jämföra resultaten från en större nationell enkätundersökning med vår mindre kombine-
rade enkät- och intervjuundersökning, kan vi vid en grov jämförelse av liknande, centrala 
frågeställningar se flera likheter i resultaten. Det gäller bland annat att SIG i en majoritet 
av kommunerna ges som biståndsbedömd insats, att knappt hälften av kommunerna 
genomfört en initial kartläggning av problembilden i kommunen, att den generella samar-
betsformen SIG genomförs på olika sätt på lokal nivå, och att majoriteten av ungdomarna 
i SIG redan är kända inom socialtjänsten.
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Genom att här ge exempel på hur några av våra mer centrala resultat kan relateras till 
andra studier av SIG och till väletablerade perspektiv och arbetssätt inom bland annat 
socialpsykiatri och socialt arbete, vill vi peka på att en del av utvärderingens resultat 
kan vara överförbara också till andra verksamheter som arbetar med ungdomar och 
kriminalitet med hjälp av SIG eller liknande arbetsformer. Som påpekats ovan måste 
samtidigt likheter och skillnader i socioekonomisk struktur mellan de aktuella områdena 
och tillgången till offentliga sociala och andra resurser beaktas vid en sådan jämförelse. 
Detsamma gäller ungdomarnas grad och typ av kriminalitet och karaktären på deras 
sociala nätverk. 
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Bilaga 2. Intervju SIG-deltagare. 

 

BILAGA 2. INTERVJU SIG-DELTAGARE. 

INTERVJU MED DELTAGARE I SOCIALA INSATSGRUPPER 
1. Rekrytering 

a. När och hur hörde du första gången talas om SIG? 
b. Vem frågade dig om du ville vara med i SIG? 
c. Vad sa de om SIG? 
d. Vad sa dom att du kunde få för stöd/insatser genom SIG? 
e. Vad tänkte du om SIG? 
f. Vad tyckte du att du behövde hjälp med? 
g. Vad tänkte du att du kunde få för hjälp genom SIG? 

 
2. Vad har du fått? 

a. Vilka är med i din SIG grupp? 
b. Vad fick du för stöd och insatser i början av SIG? 
c. Vad har du för stöd och insatser idag? 
d. Har du andra insatser utanför SIG? 

 
3. Resultat 

a. Om du tänker på vad du ville få hjälp med, tycker du att du fått det? 
b. Om ja, vad har varit bra? 
c. Om nej, vad har inte varit bra? 
d. Saknar du någon form av stöd? Vad skulle du vilja ha hjälp med? 
e. Har du och socialsekreterarna/polisen samma uppfattning om vilka problem du har och vilket 

stöd du behöver? 
 

4. Alkohol och narkotika 
a. Bland dem som du umgås med, används det mycket 

i. Alkohol 
ii. Narkotika 

b. Finns det en koppling mellan kriminalitet och användning av alkohol och narkotika? 
c. I vilka syften används olika preparat? 

 
5. Om du får tänka fritt, och tänker på hur du har det idag, vilken typ av stöd skulle du vilja ha? 
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Bilaga 3. Intervjuguide professionella socialtjänsten.

1. URVALSSTRATEGIER

A MÅLGRUPP

•	 Kan ni beskriva den strategiska målgruppen i ert område

•	 Finns det några faktorer som gör att ungdomar hamnar utanför den strategiska 
målgruppen, fast de i övrigt stämmer in på den? (missbruk, beteende, dolda 
agendor)

B IDENTIFIKATION / SELEKTION

•	 Hur har ni gått till väga när ni ska identifiera potentiella SIG ungdomar

•	 Utifrån vilka kriterier valde ni i socialtjänsten ut potentiella deltagare (flexibilitet 
eller samma indikatorer)?

•	 Ger ni ut information om SIG i ert område?

•	 Kan ungdomar aktivt kontakta er om SIG deltagande?

•	 Hur hanterar ni de unga som inte vill samtycka?

C MOTIVATION

•	 Vilken respons fick ni från de tillfrågade? Hur många tackade ja?

•	 Vem frågar om samtycke?

•	 Vad brukar svårigheterna i rekryterings och motivationsprocessen vara?
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2. DELTAGARE

•	 Kan ni beskriva de personer som ni initialt tillfrågade om samtycke? (ålder, kön, 
kriminalitet, social situation, sysselsättning etc).

•	 Kan ni beskriva de personer som ni fick samtycke ifrån. Hur skiljer de sig från de 
som samtyckte? (ålder, kön, kriminalitet, social situation, sysselsättning etc).

1. Innehållet i insatsen

A INSATSEN I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA INSATSER

•	 Vad innebär begreppet ”SIG-insats” för er?

•	 När SIG ges som insats, vad specificeras gällande form, innehåll, målsättningar och tid.

•	 Hur går det till när andra insatser bestäms? (sker det alltid inom ramen för SIG eller kan 
det ske ”utanför” SIG)? 

•	 Vilka insatser kombineras vanligen SIG med? (soc, skola, polis, sysselsättning etc.)

B ROLLFÖRDELNING

•	 Hur ser roll/ansvarsfördelning ut mellan socialtjänst, polis, skola och ev. andra när 
genomförandet av insatser?

C SOCIAL KONTROLL

•	 Bestäms inom ramen för SIG saker som kommer påverka den unges liv, som inte kan 
benämnas som ”insatser/metoder”? (utegångsförbud, uppförande etc.)

D KVALITÉER

•	 Vad skulle du beskriva är speciellt med SIG som insats, som andra insatser inte erbjuder?

•	 Vad i insatsen anser du fungerar bra?

•	 Vad fungerar mindre bra?
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2. Samverkan

•	 Vilka aktörer deltar i den sociala insatsgruppen?

•	 Vilka utmaningar ser du när det gäller samverkan inom ramen för SIG?

•	 Vilka framgångsfaktorer ser du när det gäller samverkan inom ramen för SIG?

•	 Finns det någon person som arbetar med att koordinera/samordna SIG, beskriv denne 
persons arbetsuppgifter? (gentemot ungdomen respektive professionella)

•	 Beskriv samverkan inom SIG som sker, om det sker, utanför mötesstrukturen.
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Bilaga 4. Enkätstudie 2 – deltagare och insatser

Matchning av deltagare i social insatsgrupp och 
kontrollgrupp

Dokument nr.

GRUPP A. Personer som med egen kriminalitet som ensam eller bidragande orsak deltagit i en social insatsgrupp 
någon gång under perioden 1 januari 2011 – 31 december 2013
Stadsdel/kommun
Födelseår Ange fyra siffror (ÅÅÅÅ) 

År:

Kön Kvinna

Man
Under vilken tidsperiod deltog 
personen i en social insatsgrupp?

Ange startdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Ange slutdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD).  
Om inte avslutad, ange ”pågående”

Vilka behovsprövade socialtjänst-
insatser (utöver SIG) fick personen 
under perioden som SIG pågick?

Typ av insats Ange startdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ange slutdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD). 
Om inte avslutad, ange 
”pågående”

Vilka insatser från andra myndighe-
ter än socialtjänsten fick personen 
under perioden som SIG pågick?

Typ av insats Ange startdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ange slutdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD). 
Om inte avslutad, ange 
”pågående”
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GRUPP B. Personer som med egen kriminalitet som ensam eller bidragande orsak fått insatser från socialtjänsten, 
men inte deltagit i en social insatsgrupp någon gång under perioden 1 januari 2011 – 31 december 2013

Stadsdel/kommun
Personnummer Ange tolv siffror (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

Kön Kvinna

Man
Vilka behovsprövade socialtjänstin-
satser fick personen?

Typ av insats Ange startdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ange slutdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD.) 
Om inte avslutad, ange 
pågående

Vilka insatser från andra myndighe-
ter än socialtjänsten fick personen?

Typ av insats Ange startdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ange slutdatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD). 
Om inte avslutad, ange 
”pågående
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