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Sammanfattning 
I denna studie undersöker jag hur polisen och socialtjänsten beskriver sin egen arbetskultur 

och hur de beskriver det gemensamma arbetet med unga personer som begår brott utifrån ett 

arbetskulturellt perspektiv och hur samverkan påverkar arbetskultur. Jag har utfört kvalitativa 

intervjuer. Inom samma enhet har jag intervjuat fyra poliser som arbetar med utredning av 

brott och som begås av unga personer från 12 till 20 år. I samma kommun där polisen arbetar 

har jag inom socialtjänsten intervjuat en socialsekreterare som arbetar med sociala 

utredningar av unga personer samt två socialsekreterare som arbetar med mottagning av nya 

ärenden. Jag har även använt mig av tidigare forskning, lagtext och litteratur inom området. I 

insamling av material och analys har jag utgått från arbetskulturella aspekter. Resultatet visar 

att det finns likheter och olikheter i hur de olika professionerna beskriver sin egen arbetskultur 

och att uppkomsten av förhållningssätt och copingstrategier kan härledas och förklaras utifrån 

arbetskulturella aspekter. Studien visar även att arbetskulturella aspekter utgör en central del 

av hur polis och socialsekreterare beskriver det gemensamma arbetet med unga som begår 

brott och att det kan finnas ett vist sammanband mellan nära samarbete och likheter i 

arbetskultur.   

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samarbete/samverkan polis och socialtjänst, värdegrund polis/socialtjänst, 

arbetskultur polis/socialtjänst, organisationskultur polis/socialtjänst, samarbete unga 

lagöverträdare, copingteorier.  

Engelska sökord: Youth criminal, Cooperation police and Social Service, Juvenile Offenders, 

Occupation Culture, Proffession Culture, Trade Culture, Police/SocialService Culture. 



 3 

 

 

Inledning................................................................................... 5 
Arbetskultur ..............................................................................................................6 
Syfte och frågeställningar .........................................................................................6 

Inledande utgångspunkter...................................................... 7 
Olika utgångslägen samtidigt i samma båt...............................................................7 

Samverkan .......................................................................................................... 9 
Socialtjänstens närvaro vid förhör..................................................................... 10 

Metod och materiel ................................................................ 11 
Urval av undersökningsgrupp och materialinsamling .............................................11 
Bearbetning av material..........................................................................................12 
Förstudie.................................................................................................................13 
Avgränsningar ........................................................................................................14 
Figurer om avgränsning..........................................................................................15 
Intervjupersoner......................................................................................................16 
Utvald kommun.......................................................................................................16 
Metodologiska övervägande...................................................................................17 
Etiska överväganden..............................................................................................18 
Förförståelse...........................................................................................................18 

Teoretiska utgångspunkter................................................... 20 
Copingteorier ..........................................................................................................20 
Tillhöra en grupp.....................................................................................................20 
Hjälparen ur ett genusperspektiv............................................................................21 
Förhållningssätt till unga lagöverträdare.................................................................21 

Tidigare forskning ................................................................. 23 
Kultur inom polisen .................................................................................................23 
Kultur inom socialtjänst...........................................................................................23 

Resultat................................................................................... 25 
Socialtjänsten och polisen som en gemensam stor grupp .....................................25 
Polisen och socialtjänsten som två olika grupper...................................................27 
Grupp inom gruppen...............................................................................................28 
Förhållningssätt, värderingar och kvalitéer.............................................................28 
Motivation för sitt arbete, då och nu .......................................................................30 
Relationer ...............................................................................................................31 

Analys..................................................................................... 36 
Den gemensamma stora gruppen..........................................................................36 
Polisen och socialtjänsten som två olika grupper...................................................37 
Grupp inom gruppen - Polisen................................................................................37 



 4 

Förhållningssätt, värderingar och kvalitéer – Polis och socialtjänst .......................38 
Polisen – Arbetskulturella aspekter ........................................................................38 
Socialtjänst – Arbetskulturella aspekter..................................................................39 

Diskussion och egna reflektioner ........................................ 44 

Bilagor .................................................................................... 49 
Bilaga 1 – Informationsbrev....................................................................................49 

Bilaga 2 - Frågor till polis och socialsekreterare ............................................... 50 



 5 

 
Inledning 
I drygt 10 år har jag arbetet med barn och ungdomar på olika sätt. I skola, på fritidsgårdar 

samt i olika projekt. Jag har fått uppleva hur viktigt det kan vara för en ung person som har 

det jobbigt att ha personer runtomkring sig som visar att de bryr sig om honom eller henne. 

Samarbete kring ungdomar har alltid varit ett hett ämne oavsett om det gäller skola, polis, 

socialtjänst eller andra myndigheter eller instanser. Att se den unga som en del av små eller 

stora system eller nätverk ger inte bara en djupare förståelse över den ungas situation utan 

hjälper även till att skapa bättre förutsättningar för den unga. I diskussioner om unga som 

begår brott har samarbetet mellan polis och socialtjänst varit uppe till debatt och skrivits om i 

litteratur, artiklar och akademiska uppsatser. Det är inte alltid lätt att få ihop ett fungerande 

samarbete mellan polis och socialtjänst. I en artikel i Dagens nyheter skrev Kjöller (2008) om 

hur en del ungdomar ”ramlar mellan stolarna” och att varken polisen eller socialtjänsten utför 

hållbara insatser. I samma artikel menar Michael Tärnfalk; ”Att samarbetet mellan polis och 

myndighet inte fungerar kan bero på att både utgångspunkt, arbetsuppgift och målsättning är 

så olika att det inte finns något att samarbeta kring” (Kjöller, 2008). Det råder olika 

uppfattningar om hur ett samarbete ska se ut och om det ska existera över huvud taget. Det 

sker många förändringar inom detta område och olika samarbetsformer mellan polis och 

socialtjänst har växt fram under de senaste åren. Det finns olika faktorer som påverkar 

samarbete mellan olika aktörer. Några av dessa faktorer är organisationers mål, 

arbetsuppgifter och vad man kan benämna arbetskultur. Den faktor som intresserar mig mest 

är arbetskulturen, då detta är en aspekt som många gånger är outtalad eller ouppmärksammad 

och samtidigt påverkar verksamheter i stor utsträckning. Arbetskultur kan förklaras som de 

värden, normer och regler som en organisation vilar på. När jag i mitt arbete med barn och 

ungdomar har samtalat med poliser om socialsekreterares och polisers olika arbetsroller 

uttrycker många poliser en misstro till socialtjänstens sätt att arbeta. Socialtjänsten och 

polisen har i vissa fall olika uppfattningar om hur de ska arbeta med unga personer som begår 

brott. Samtidigt som det råder olika åsikter om huruvida det är alls önskvärt eller möjligt för 

polis och socialtjänst att samarbete är det skrivet i både socialtjänstlagen och polislagen att 

instanserna ska samarbeta med andra myndigheter. Med en djupare förståelse av polisens och 

socialtjänstens arbetskulturer kan vi få en djupare förståelse för deras gemensamma arbete 

med unga personer som begår brott.  
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Arbetskultur  
Verksamheter, synsätt, attityder, handlingar, regler, värderingar och strukturer kan skapa ett 

bejakande eller motstånd till olika etiska värden och normer (Blennberger 2005:27). Det finns 

olika ord som används för att beskriva organisationers särdrag. Några av dessa är arbetskultur, 

värdegrund och organisationskultur. Jag har valt att beskriva detta fenomen som arbetskultur. 

Inom organisationer existerar förhållningssätt, värderingar och normer, definierade eller 

odefinierad, vilka har uppstått av historiska händelser, av starka personligheter eller från ett 

medvetet utvecklingsarbete. Kulturen kan ses som ett socialt kitt som vävs samman av 

gemensamma värderingar, åsikter, uppfattningar och känslor som kommer till uttryck på 

arbetsplatsen (Alvesson, 2001:16-17, 53). Arbetskultur utgörs av symbolik med ritualer, 

myter och berättelser. Kulturen existerar inte i huvudet på individer utan uttrycks öppet inom 

en organisation i arbetsgrupper, vid möten och genom materiella objekt. Kultur formar och 

vägleder tankar, känslor och handlanden. Kultur är kollektiva och delas av medlemmar inom 

en viss grupp. Olika arbetsroller utgörs av arbetssätt, värderingar och förhållningssätt och 

tyder därför på olika arbetskulturella fenomen (Karlöf & Lövingsson 2003:151-154). Inom en 

organisation eller grupp finns det vanligtvis undergrupper inom gruppen som har sina egna 

normer och värderingar. Kulturella strukturer och arbetssätt kan uppfattas som kulturellt sätt 

manliga, kvinnliga eller könsneutrala. Kulturen kommer till uttryck genom handlingar, 

språkbruk och arrangemang. Jargonger, skämt i korridoren, vad som pratas om på fikarasten, 

och hur folk klär sig är inte enbart utryck för en arbetskultur utan utgör även intressanta 

kulturella fenomen att studera och analysera (Alvesson, 2001:209, 108, 229). Jag har i min 

studie hittat kulturella fenomen som jag har studerat och analyserat.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka och beskriva polisens och socialtjänstens arbetskulturer i deras 

gemensamma arbete med unga personer som begår brott och hur samverkan påverkar 

arbetskultur.  

- Utifrån ett arbetskulturellt perspektiv, hur beskriver polis och socialtjänst det gemensamma 

arbetet med unga personer som begår brott? 

- Hur beskriver polis och socialtjänst sin egen arbetskultur i arbetet med unga personer som 

begår brott?  

- På vilket sätt påverkar samverkan arbetskultur? 
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Inledande utgångspunkter 
För att sätta in läsaren i ämnet redogör jag under denna rubrik för relevant lagstiftning, 

tidigare forskning och litteratur på ett övergripande plan. Jag kommer även anknyta vissa 

delar ur detta kapitel till analysen.  

 

Olika utgångslägen samtidigt i samma båt  
Inom socialtjänsten arbetar det socialarbetare med olika arbetsuppgifter (Meeuwisse m.fl. 

2002:54-55). Enligt socialstyrelsen (2008) benämns personer som arbetar med socialt arbete 

som socialarbetare. Socialt arbete bedrivs inom ramen för socialtjänsten, men också i andra 

sammanhang och av aktörer utanför socialtjänsten. Socialsekreterare räknas även in i gruppen 

som socialarbetare även om socialsekreterare i större utsträckning kopplas till arbetsuppgifter 

med myndighetsutövning. Socialnämnden är en politisk styrd nämnd som ansvarar för 

socialtjänsten (a.a.). Enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen SoL, ska 

socialnämnden bland annat verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden. I samarbete med andra myndigheter och barnets föräldrar ska socialnämnden 

arbeta för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det 

stöd som de behöver, med hjälp av tidiga insatser (Norström & Thunved, 2008:57-58). 

Socialstyrelsen beskriver i handbok för socialtjänsten Barn och unga som begår brott att 

socialtjänsten ansvarar för åtgärder utifrån den ungas sociala situation, utifrån SoL och Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen LVU 

(Socialstyrelsen, 2009:17-31). Norström och Thunved (2008:296-297) beskriver att 

socialtjänsten utgår så långt det är möjligt utifrån SoL vilket innebär att all vård enligt denna 

lag ska grundas på frivillighet, självbestämmande samt en tilltro till människans egen förmåga 

och eget ansvar att påverka sin situation. I vissa fall där en ung persons vårdnadshavare eller 

en ung person över 15 år inte ger sitt medgivande till vård enligt SoL kan tvångsåtgärder 

vidtas enligt LVU. LVU kan tillämpas vid två huvudfall. Antingen när förhållanden i hemmet 

utgör en påfallande risk för den ungas hälsa eller utveckling eller när en ung person utsätter 

sig själv i en sådan risk vid exempelvis missbruk eller brottslig verksamhet (a.a.). 

Socialstyrelsen (2009:17-31) beskriver att syftet med dessa lagar framförallt är att lyfta fram 

socialtjänstens ansvar för ungdomar med missbruksproblem och ansvaret för unga 

lagöverträdare. Syftet är också att motverka att ungdomar i ökad utsträckning döms till 

påföljder inom kriminalvården. Inom den grupp som socialtjänsten har ett särskilt ansvar för 

omfattas unga upp till 20-årsåldern. Socialnämnden ansvarar så långt det är möjligt, för vård 
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av unga som begår brott. Med vård menas olika former av öppenvård och heldygnsvård. Unga 

lagöverträdare är den term som används i lagtext för att beskriva unga personer upp till 20 år 

som har begått brott (a.a.). Även jag förklarar begreppet unga lagöverträdare med denna 

definition och samma definition när jag använder mig av ordet unga. Enligt socialstyrelsen 

har socialtjänsten skyldigheten att uppmärksamma och tillgodose de ungas individuella vård- 

och behandlingsbehov utifrån principen om barnets bästa. Samtidigt har straffrättsliga krav på 

socialtjänstens insatser ökat under 1990-talet och socialnämnden har till uppgift att verkställa 

domstolsbeslut. Socialnämnden har successivt fått rollen som verkställande myndighet. Det 

ställer nämnden i många komplexa situationer. Det kan finnas en risk att socialnämnden 

renodlar sin roll till en verkställande del av rättssystemet och reducerar sin vårdande och 

hjälpande roll, vilket inte är lagstiftarens mening (socialstyrelsen, 2009:17-31). Tärnfalk 

(2007:17-37) beskriver hur vård och behandling av barn och ungdomar som begår brott i 

praktiken även har inslag av kontroll och straff. Personer som arbetar inom rättsväsendet eller 

inom socialtjänsten kan tycka att det är en tydlig gräns mellan straff och vård. För en ung 

person som begår ett brott kan det vara lätt att uppfatta en dom om vård som straff. 

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott kan innebära såväl kontroll som stöd, vård, 

behandling och placering i olika former (a.a.).  

Socialtjänsten har ingen nationell övergripande värdegrund. Akademikerförbundet har 

sammanställt etiska riktlinjer för socialarbetare. Några ord som speglar dessa riktlinjer är att 

värna om klienters självbestämmanderätt, delaktighet, empatisk uppmärksamhet och 

vänlighet, respekt och jämlik hållning (Akademikerförbundet, SSR 2006). 

Enligt polisens värdegrund ingår det i Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska 

brottsligheten. Värdegrunden lyfter fram värden som att ta ansvar, visa respekt, vara flexibla, 

stödjande och värna om allas lika värde. Enligt värdegrunden är polisens fokus på resultat, 

samarbete, och ständig utveckling (polisen, 2009). Enligt polislag (1984:387) ska polisen 

arbeta för att främja rättvisa, trygghet, upprätthålla allmän ordning och säkerhet och 

tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp (Polislag 1§). Polisens uppdrag är mer 

fokuserat på att skydda allmänheten medan socialtjänstens uppdrag är att skydda och hjälpa 

den unga som begått brott.  

 Straffprocessen för unga som begår brott regleras av Lag (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare, i fortsättningen LuL. Två av de påföljder som 

domstolen kan välja mellan är att lämna över den unga som begått brott till ungdomsvård 

samt ungdomstjänst, inom socialtjänst (Norström & Thunved, 2009:298). Tärnfalk (2007:17-

20) beskriver att domstol, polis och socialtjänst på en övergripande nivå är olika 
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organisationer med gemensamma mål. Det gemensamma målet är att förhindra och motverka 

barn att begå brott. Dessa organisationers medel för att uppnå detta är påfallande lika, där 

tvångsmedel och andra kontrollåtgärder ingår. Utifrån samhällets strategier finns det en 

grundläggande skillnad. I SoL läggs tonvikt på barnets bästa och barnets skyddsbehov utifrån 

dennes sociala situation. Straffrätten betonar straff, avskräckning och obehag. Det motstridiga 

samhällsuppdraget innebär att vara den som hjälper och vägleder unga utifrån deras behov 

och samtidigt övervaka deras brott och även ge straff (a.a.). 

 

Samverkan 
I Socialstyrelsens skrift Barn och unga som begår brott står det att samverkan ska äga rum i 

alla frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Eftersom olika myndigheter har 

ansvar för påföljdssystemet för unga som begår brott är det viktigt med en väl fungerande 

samverkan dem emellan. Enligt socialstyrelsen kan ett bra samarbete skapa en tydlighet för 

den unga att insatser inom socialtjänsten och rättsväsendet ingår i en integrerad helhet. Med 

samverkan menas de aktiviteter som olika myndigheter måste bedriva gemensamt i arbetet 

med unga som begår brott. Detta betyder att någon eller några tillför sina specifika resurser, 

kompetenser och kunskaper till en gemensam uppgift. En god samverkan förutsätter att 

parterna visar intresse och respekt för varandra och har kunskap om varandra 

(Socialstyrelsens, 2009:17-31). Danemark (2000:157-158) menar att hinder för att uppnå ett 

lyckat samarbete är olika utgångslägen så som utbildning, position, regelverk och synsätt. För 

att nå framgång krävs att olikheter identifieras och undanröjs eller om detta inte går bör 

strategier införlivas för att hantera skillnader. Viktiga aspekter i samverkan är att ha en tydlig 

ledning, uttalat mål och tillräckliga resurser. Även rumsliga och bra sociala relationer är 

viktigt (a.a.). Enligt socialstyrelsen (2009:17-31) har socialnämnden ett förstahandsansvar för 

att samarbete med samhällsorgan och organisationer som berör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. Socialnämnden ska aktivt verka för att samarbete ska blir av (a.a.). 

Utifrån min förstudie och tillgänglig litteratur framkommer det att samarbetet mellan polis 

och socialtjänst ser olika ut från kommun till kommun och från stadsdel till stadsdel. Allt från 

Värmdömodellen där åklagare, socialtjänst och polis sitter i samma byggnad och har ett nära 

och kontinuerligt samarbete kring unga personer som begår brott. Till andra former av 

samarbete där både polis och socialtjänst ska samarbeta med många olika kommuner eller 

stadsdelar och där polis och socialsekreterare sällan stöter på varandra i arbetsrelaterade 

sammanhang. Inom polisen och socialtjänsten finns det olika verksamheter och olika 
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arbetsuppgifter där arbetsförhållanden och typer av samarbete varierar. Det finns även olika 

delar som polisen och socialtjänsten kan samarbeta kring i arbetet med unga som begår brott. 

Så som förebyggande arbete, samarbete kring barn som blivit utsatta för brott eller samarbete 

runtomkring missbruksproblematik. Polis och socialtjänst är två system som finns i den unge 

lagöverträdarens liv och som båda kan påverka och skapa förutsättningar till förändring.  

 

Socialtjänstens närvaro vid förhör  

Ett tillfälle där polis och socialtjänst träffas och måste hitta ett sätt att samverka med varandra 

är vid polisförhör med en ung person som begått brott. Inom de två olika arbetsgrupper jag 

har valt att undersöka utgör polisförhören en central roll i socialtjänstens och polisens 

gemensamma arbete med unga personer som begår brott. Eftersom detta ämne även tas upp i 

utförda intervjuer ger jag här lite bakgrund om vad som står i lagtext om förhör av unga 

personer.  

 Enligt LuL ska företrädare för socialtjänsten närvara vid ett polisförhör med någon som 

inte har fyllt 18 år och som är misstänkt för brott, om det är möjligt och det inte lägger hinder 

i vägen för utredningen (LuL, 7 §). När en företrädare för socialtjänsten närvarar vid ett 

polisförhör kan han eller hon på ett tidigt stadium etablera kontakt med den unge och 

vårdnadshavarna som normalt också ska kallas till förhöret (Socialstyrelsen, 2009:17-31). 

Socialstyrelsen anser att fördelarna är att socialtjänsten snabbt blir insatt i ärendet, att de får 

en bättre bild av den unge och dennes situation och att socialtjänsten tidigt kan bedöma vilka 

insatser som behövs. Det är lämpligt att socialnämnden har rutiner så att någon från 

socialtjänsten regelmässigt kan närvara vid polisförhören. Att upprätta lokala 

överenskommelser mellan polis och socialnämnd kan vara ett sätt att öka socialtjänstens 

möjligheter att närvara vid förhör. Nämnden kan även inrätta någon form av joursystem för 

att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna närvara vid polisförhör (a.a.). 
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Metod och materiel 
Under metod och material kommer jag att redogöra för tillvägagångssätt. Hur jag samlat in 

material till denna studie, hur jag har valt ut de personer jag intervjuat och hur jag har valt ut 

arbetsgrupper samt kommun. Jag kommer även att ge lite bakgrundsinformation om utvald 

kommun samt information om de personer som jag har valt att intervjua. 

 

Urval av undersökningsgrupp och materialinsamling 
Vid urval av undersökningsgrupp använde jag mig av strategiskt urval. Enligt Neuman (2006: 

222-224) väljs det i denna metod ut en bestämd målgrupp utifrån det ämne som valts att 

undersöka. Valet av verksamheter och yrkesgrupper gjorde jag utifrån intervjupersoners 

arbete och arbetsplats och dess förutsättningar till samarbete. Jag har strategiskt valt ut 

socialkontor samt polisutredningsenheter som passar det undersökningsunderlaget jag 

behöver. Över telefon kontaktade jag ansvariga vid utvalda polis- eller socialkontor då jag 

pressenterade studiens syfte. Efter ansvarigs godkännande kontaktade jag intervjupersoner via 

telefon och i samband med detta presenterade jag på nytt syftet med studien för 

intervjupersonerna. Enligt Neuman är ett slumpmässigt urval när forskare slumpmässigt lottar 

fram vem som ska undersökas (a.a.). För att det inte skulle bli arbetsplatsen som valde ut vem 

jag skulle intervjua bad jag ansvarig om telefonnummer till samtliga poliser. För att få 

socialsekreterarnas telefonnummer ringde jag till kommunens växel. Utifrån de insamlade 

namnen drog jag lott om vem jag skulle kontakta. Denna del av urvalsprocessen är därför ett 

slumpmässigt urval. Vid en enhet fick jag endast ett telefonnummer och jag kontaktade och 

intervjuade denna person då jag inte fick tag på någon annan person vid denna enhet. 

Intervjuerna ägde rum på de intervjuades arbetsplatser och de varade i cirka en timme. Innan 

intervjun startade fick respondenterna ta del av skriftlig information. Med respondenternas 

godkännande spelades samtliga intervjuer in på band för att sedan transkriberas. Enligt Patton 

(1987:108-111) är en intervjuguide bra för att forskaren ska få ungefär liknande information 

från de som intervjuas. I en intervjuguide lämnas stort utrymma till att utforska olika ämnen 

eller områden som forskaren är fri att utforska (a.a.). I min studie använde jag mig av en 

intervjuguide då det var viktigt för mig att ha denna frihet i mina intervjuer. Jag ville få fram 

individuella svar och gå in mer på djupet med hjälp av följdfrågor.     

Tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och litteratur har jag sökt på internationella 

databaser. Academic search premier, Socindex och Sociological abstracts. Jag valde att 
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använda mig av skrifter om samarbete från socialstyrelsen samt litteratur från Danemark, då 

dessa gav mig alla den informationen jag behövde för denna studie. Jag hittade tidigare 

forskning om arbetskulturer inom polis och socialtjänst som var utförda i andra länder. Jag 

valde att använda tre av dessa. Jag har även sökt på www.eric.ed.gov, Google, 

Socialstyrelsens samt BRÅ:s hemsida. Sökord jag har använt mig av är samarbete/samverkan 

polis och socialtjänst, värdegrund polis/socialtjänst, arbetskultur polis/socialtjänst, 

organisationskultur polis/socialtjänst, samarbete/samverkan unga lagöverträdare och 

copingstrategier. Med undantag av sökningar på BRÅ:s och socialstyrelsens hemsidor sökte 

jag på den Engelska motsvarigheten av dessa sökord vid samtliga sidor. Jag hittade 

internationella undersökningar om polisens och socialtjänstens arbetskultur men fann dock 

inga svenska undersökningar.  Jag valde därför att använda tre av de internationella 

undersökningarna då de passade in i min studie och passade in i det jag ville undersöka. 

 

Bearbetning av material 
Utifrån intervjuer och observationer under intervjuerna har jag valt ut arbetskulturella 

fenomen så som olika förhållningssätt, arbetsmetoder, normer, värderingar och 

copingstrategier. Dessa arbetskulturella fenomen har jag med hjälp av utvalda teorier, tidigare 

forskning samt utvald litteratur analyserat. Kvale (1997:86) beskriver hur insamlat material 

kan tematiseras och hur olika teman kan anknytas till studiens frågeställningar (a.a.). Utifrån 

vad som framkom i intervjuerna valde jag ut relevanta teman som beskriver en del av polisens 

och socialtjänstens arbetskultur och anknyter  dessa till frågeställningarna. Widerberg 

(2002:145) beskriver hur tematisering tillsammans med citat gör att forskaren lättare hittar ett 

empiriskt innehåll och samtidigt uppmärksammar ”tystnaden” vilket kan vara en viktig del i 

analysen. I mina utvalda teman har jag valt att lyfta fram citat som lyfter fram arbetskulturella 

fenomen. Jag har även valt att lyfta fram det som inte sägs och göra detta till en del av 

analysen. Citaten har behållits i sin ursprungliga form med undantag från att utfyllnadsord har 

tagits bort. I mitt analysarbete utgjorde transkriberingen en viktig roll. Jag fick höra 

intervjuerna ytterligare en gång samtidigt som intervjuerna i skriftlig form gav utrymme till 

att lättare tematisera och citera. Utöver att använda mig av citat har jag samlat ihop det 

essentiella från olika intervjupersoners uttalande eller åsikter och beskrivit dessa som en 

samlad enhet. I Analys använde jag mig av copingteori. Jag valde denna teori för att den ger 

en insikt i hur eller alternativ till varför en del av arbetskultur inom polis och socialtjänst ser 

ut som den gör. Jag har även valt litteratur om grupper, hjälparen utifrån ett genusperspektiv 

samt litteratur om förhållningssätt till unga som begår brott. Denna litteratur förklarar eller ger 
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en djupare förståelse av varför och hur arbetskulturer uppkommer och påverkar hur anställda 

agerar och arbetar. Tidigare forskning om polisens och socialtjänstens arbetskultur kommer 

även att lyftas fram och jämföras med i analysen. 

 

Förstudie  
Jag utförde en förstudie för att få större kunskap om polisens och socialtjänstens arbete med 

unga personer som begår brott. Jag behövde kunskapen från förstudien för att veta vad jag 

ville utföra en studie om, på vilken ort och inom vilken del av polisen och socialtjänsten. I 

förstudien intervjuade jag två poliser och en socialsekreterare från kontor där både polis och 

socialtjänsten hade kontakt med många olika arbetsplatser från olika kommuner eller 

stadsdelar. Enligt dessa respondenter var samarbetet svårt att få ihop och fungerade dåligt. 

Kommunikationen mellan polis och socialtjänst var så gott som obefintlig och de träffades i 

sällsynta fall vid förhör med unga som begått brott. Poliser vid denna polisstation ansåg att 

socialtjänsten var passiva i samarbetet och även passiva i hur de hjälpte de unga personerna 

som begått brott. Samma två poliser samt intervjuad socialsekreterare uppgav att de tycker att 

det är svårt att bygga upp relationer med varandra när de träffar så många olika 

poliser/socialsekreterare från olika kontor. Det vill säga brist på personliga relationer och 

brister i hur deras verksamheter ser ut organisatoriskt. Socialsekreteraren som arbetade med 

samma ungdomar tyckte att nya rutiner och organisatoriska omstruktureringar av polis och 

socialtjänsten skulle behövas.  

Jag intervjuade ytterligare en respondent från annan ort över telefonen, en socialsekreterare 

som arbetade på ungdomsenheten i en kranskommun till Stockholm. Enligt denna 

socialsekreterare hade polisen och socialsekreterarna i kommunen där han arbetade på grund 

av organisatoriska förutsättningar samt målinriktat arbete ett bra samarbete. Detta var den ort 

jag valde att ha med i min studie.  

I min förstudie utförde jag två gruppintervjuer inom samma kranskommun för att se vilken 

del av de två myndigheterna jag ville undersöka. Första gruppintervjun gjordes med två 

poliser som arbetar i yttre tjänst. Den andra gruppen bestod av tre personer från socialtjänsten 

och vars arbete berör polisens arbete i yttre tjänst. Denna del av socialtjänsten uttryckte att det 

fanns mycket arbete att göra för att få ihop ett fungerande samarbete mellan deras grupp och 

gruppen med poliser som arbetar i yttre tjänst. Polisen i yttre tjänst ansåg att samarbetet på 

grund av brist på resurser inte hade kommit till stånd men att detta samarbete i framtiden 

skulle förbättras. Jag valde att inte inkludera dessa respondenter eftersom jag vill undersöka 
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arbetskultur och deras brist av pågående samarbete skulle försvåra det för mig att uppnå mitt 

syfte då fokus lätt kan hamna på organisatoriska samt målinriktade aspekter.  

 

Avgränsningar 
Runtomkring en ung person som begår brott finns det olika myndigheter, personer och 

verksamheter. Jag valde att undersöka polisen och socialtjänsten (se figur 1). Utifrån mitt 

förarbete kunde jag välja mellan att undersöka två olika orter med olika geografiska och 

organisatoriska förutsättningar. Min första tanke var att jämföra dessa två orter. Jag valde ut 

endast en ort för att arbetet inte skulle bli för omfattande. Då omfattningen av denna studie är 

begränsad valde jag ut en kranskommun till Stockholm där anställd inom socialtjänst enligt 

min förstudie uttryckte att han ansåg att polisens och socialtjänstens samverkan var god. 

Eftersom jag vill undersöka yrkenas gemensamma arbete med ungdomar som begått brott 

utifrån arbetskulturella aspekter ville jag undersöka ett ställe där strukturella och 

organisatoriska variabler i mindre utsträckning påverkar. I den kranskommunen jag valde ut 

hade jag möjlighet att undersöka olikheter mellan olika arbetsområden inom socialtjänst och 

polis. Även här var jag tvungen att begränsa mig och valde ut poliser som arbetar med 

ungdomsutredningar och socialsekreterare som arbetar med utredning av unga personer samt 

socialsekreterare som arbetar på mottagningsgruppen, där nya ärenden tas emot (se figur 2-4).  
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Figurer om avgränsning 

 
Figur 1: Utifrån ung lagöverträdares omgivning: Avgränsning till polis och socialtjänst. 

 
Figur 2: Avgränsning inom polis till utredande poliser av unga lagöverträdare 1220 år.  

 
Figur 3 & 4: Avgränsning från ungdomsenheten och familjeenheten inom socialtjänsten till utredning och 

mottagning.



 16 

  

Intervjupersoner 
Jag har intervjuat fyra poliser som alla arbetar med utredning av unga personer som begått 

eller misstänkts begått brott. Samtliga poliser som jag har intervjuat arbetar i samma kommun 

och vid samma närpolisstation. Samtliga poliser är kvinnor som arbetar med utredning av 

brott som begås av barn och ungdomar mellan 12 och 20 år (se figur 2). De har arbetat som 

poliser mellan 16-30 år. Vid denna närpolisstation arbetar det sammanlagt 6 poliser med 

utredningar av unga som begår brott och samtliga är kvinnor. Utredande poliser har kontakt 

med både familjeenheten och ungdomsenheten vid socialtjänst. Utredande poliser har kontakt 

med socialsekreterare som arbetar med mottagning av nya ärenden och socialsekreterare som 

arbetar med utredning av unga personer. Av den anledningen valde jag dessa intervjupersoner 

från socialtjänsten. 

 Samtliga socialsekreterare som jag intervjuat arbetar på socialtjänsten i samma kommun 

där poliserna arbetar. Två av tre socialsekreterare arbetar på ungdomsenheten med unga 

personer i ålder 16-23 år. Från ungdomsenheten har jag valt en socialsekreterare som arbetar 

med mottagning av nya ärenden samt en socialsekreterare som arbetar med utredning av unga 

personer. Återstående socialsekreterare arbetar på familjeenheten med barn och ungdomar i 

ålder 0-16 år. Socialsekreteraren som arbetar på familjeenheten arbetar med mottagning av 

nya ärenden (se figur 3 och 4). Samtliga intervjupersoner är kvinnor. Med undantag från 

familjeenheten valde jag slumpmässigt ut intervjupersoner genom att dra lott om vilka jag 

skulle kontakta. Vid polisens utredningsenhet av barn och ungdomar arbetar det endast 

kvinnor och därför blev det endast kvinnor jag intervjuade. Vid socialtjänst finns det några 

män som arbetar. De utgör dock en liten del av populationen. Vid utlottning av 

intervjupersoner är sannolikheten att männen blir utlottade därför mindre.  

 

Utvald kommun  
Kommunen som jag valt ut till min studie är en kranskommun som ligger ca 20 minuters resa 

med bil eller tåg från Stockholms stad. I denna kommun ligger polisens och socialtjänstens 

kontor på gångavstånd från varandra. Kommunen har olika typer av grupper som riktar in sig 

på att samarbeta runt unga personer. Exempel på sådana grupper är så kallade Ungsam-möten 

där representanter från skola, socialtjänst, polis, fritidsgårdar, kyrka, vaktbolag samt 

bostadsbolag möts upp för att samverka kring aktuella händelser som berör barn och 

ungdomar. Ytterligare ett exempel på samverkan mellan polis och socialtjänst är 

barnrättscentrum vilket är en samverkansgrupp där bland andra aktörer polis och socialtjänst 
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tillsammans arbetar med barn som blivit utsatta för barnmisshandel och sexuella övergrepp. 

En ny samverkansgrupp mellan polis och socialtjänst är i startfasen. Denna grupp har skapats 

för att utredningsprocessen av unga som begått brott ska förbättras, gå snabbare och bli mer 

effektiv. 

 

Metodologiska övervägande 
För att uppnå hög validitet ska det enligt Thurén under uppsatsens olika stadier kontrolleras 

att det som ämnas undersökas, är just det som undersöks och ingenting annat (Thurén 

2006:22). Under undersökningens olika faser har jag kontrollerat detta genom att återkoppla 

till syfte och frågeställningar och på detta sätt försäkra mig om att syftet med studien efterlevs 

och att frågeställningarna blir besvarade. Enligt Thurén uppnås hög reliabilitet eller 

tillförlitlighet genom att mätningar eller metoder är korrekt gjorda (a.a.). För att försäkra mig 

om att undersökningen är tillförlitlig och konsekvent har jag kritiskt granskat och utvärderat 

mitt tillvägagångssätt. Det är alltför lätt att höra, tolka och beskriva det som hörs på olika sätt 

och samtliga intervjuer har därför spelats in på band för att sedan transkriberas. Detta gör att 

undersökningens tillförlitlighet blir starkare då det annars kan vara lätt att skapa egna 

tolkningar och höra fel i intervjusituationen. Enligt Kvale (1997:150) stärker detta 

förhållningssätt reliabiliteten av intervjumaterialet vilket i sin tur stärker reliabiliteten i den 

slutliga analysen (a.a.).  

Det finns begränsningar i hur tolkning av materialet kan användas då undersökningen har 

utförts i endast en kommun och inom specifika arbetsområden. En annan kommun, andra 

personer med andra arbetsuppgifter och andra intervjupersoner hade troligen gett andra svar 

vilket i sin tur kan leda till andra slutsatser (Neuman 2006:189). I denna studie är det en 

ojämn fördelning mellan antalet polis- och socialsekreterare, då jag har intervjuat tre 

socialsekreterare och fyra poliser. Även procentuellt är det inte jämvikt eftersom jag 

intervjuat fyra av sex poliser som arbetar med ungdomsutredning och endast tre av 45 

socialsekreterare som arbetar med utredning samt mottagning av nya ärenden. Detta är något 

som jag tar hänsyn till och är ytterligare en aspekt som begränsar möjligheten till att 

generalisera.  

Det var från början tänkt att jag skulle intervjua fyra socialsekreterare. Två från 

familjeenheten och två från ungdomsenheten och efter två veckor av att försöka få tag på 

utlottad intervjuperson som arbetade som socialsekreterare lottade jag ut en annan 

intervjuperson. Efter en veckas försök av att få tag på denna person lyckades jag slutligen få 

prata med henne över telefonen. Hon var osäker om hon hade tid att ställa upp på en intervju 
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och ville få ett godkännande från sin chef och övriga personer i sitt arbetslag. Jag fick ett 

samtal från personalgruppens ansvariga och jag förklarade syftet med studien. Den ansvariga 

sa att hon skulle fråga arbetslaget om någon ville ställa upp och sedan återkomma till mig. 

Efter ytterligare två veckor och efter att jag inte hört ifrån denna enhet beslöt jag mig för att 

endast intervjua en socialsekreterare från denna enhet. 

 

Etiska överväganden 
Under studien har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002). I samband med intervjuerna gav jag 

respondenterna muntlig samt skriftlig information beträffande studiens syfte, innehåll och 

genomförande. Vidare informerade jag om att deras deltagande var frivilligt och att de hade 

rätt att avbryta intervjun närhelst de ville.  

De uppgifter som respondenterna lämnat kommer att behandlas konfidentiellt och är 

otillgängligt för obehöriga. Bandinspelningar och anteckningar kommer efter godkänd 

uppsats att förstöras. De inhämtade uppgifterna kommer endast användas inom ramarna för 

denna studie. Respondenterna fick även information om att de kommer att avidentifieras i det 

färdiga arbetet. Det innebär att namn, personuppgifter och orter inte kommer att framgå utan 

endast yrkesrollen. Enligt Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor (EPL), ska etikprövning ske av forskning som avser människor och biologiska 

material från människor. Jag har beaktat denna lag men anser att denna forskning inte faller 

inom ramen för denna lag.  

 

Förförståelse 
Widerberg (2002:27) menar att forskares syn på människan och livet här på jorden påverkar 

hur de väljer att utforska människan och livet. Under denna rubrik redogör jag för mina 

personliga erfarenheter och personliga förhållningssätt som kan tänkas påverka eller lysa 

igenom uppsatsen.  

   Under de 10 åren som jag har arbetet med barn och ungdomar har jag uppmärksammat att 

dessa unga personer har ett stort behov av att ha kontakt med vuxna personer i sin omgivning. 

De vill ha stöd och bekräftelse, känna kärlek och att de duger. Enligt min erfarenhet har dessa 

ungdomar ett stort behov av vuxna personer i deras liv och myndigheter som berör den unga 

kan ibland utgöra en viktig del för honom eller henne när familjens förmåga brister. Jag har 
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en personlig övertygelse om att alla vi människor kan göra skillnad för andra med små eller 

stora, medvetna eller omedvetna handlingar. 

När jag i mitt arbete med unga personer har pratat med polisen har jag fått ett intryck av 

att polisen inte alltid håller med eller förstår hur socialtjänsten arbetar med unga personer som 

begår brott. Detta är inte en hypotes jag har utan denna erfarenhet är med som en del av det 

som har väckt mitt intresse för polisens och socialtjänstens gemensamma arbete med unga 

personer som begått brott. Denna erfarenhet och detta förhållningssätt har utan tvivel påverkat 

mitt val av uppsatsämne och har troligen påverkat vilken riktning uppsatsen tagit under 

skrivandets gång. 
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Teoretiska utgångspunkter  
Utifrån studiens resultat har jag valt ut teorier och litteratur som jag anser relevanta för 

analysen av socialtjänstens och polisens gemensamma arbete med unga lagöverträdare, 

utifrån ett arbetskulturellt perspektiv. Jag har valt teori och litteratur utifrån vad som behövs 

för att analysera vissa arbetskulturella fenomen som framkommit under intervjuerna.  

 

Copingteorier 
Coping är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer (Lyubomirsky, 2009). Enligt Lyubomirsky kan 

copingstrategier användas som problemlösningsstrategier av olika slag som att göra upp 

planer, skaffa hjälp och ta itu med en situation eller känslomässiga strategier för att hantera 

känslomässigt krävande situationer. Dessa strategier kan vara inriktade på beteenden, göra 

konkreta saker som påverkar ens känslor. Det kan vara kognitiva strategier som att hitta andra 

sätt att tänka på problemet eller emotionella strategier som att uttrycka och bearbeta sina 

känslor av sorg, ilska, skam, rädsla eller liknande. Det kan handla om att fokusera på det 

positiva i en människas liv istället för det tragiska i hennes bortgång eller att fokusera på sin 

personliga utveckling för en tid av livet. Det innebär inte att personer ska tränga bort negativa 

känslorna, utan att skapa möjlighet att se sin situation ur ett annat perspektiv. Människan 

behöver skapa mening med det vi gör och mening med det livet vi lever. Människor som 

hittar mening i motgångar klarar sig bättre. Det kan handla om religiösa, andliga förklaringar, 

filosofiska eller bara vardaglig acceptans (a.a.). Enligt Garbarino (2000:122-124) är 

socialarbetare och poliser några av de professioner som får se saker som andra människor blir 

besparade från. Han beskriver att poliser hanterar många gånger detta med att stänga av och 

bli kalla inte enbart i arbetet utan även privat, vilket kan vara stötande för utomstående och 

oförklarligt för anhöriga. Socialarbetare har ofta en galghumoristisk jargong för att skapa lite 

känslomässig distans från de jobbiga saker som de upplever varje dag (a.a.).  
 

Tillhöra en grupp 
Enligt Kenrick, Neuberg och Cialdini (2002:394-395) är socialt beteende ofta motiverat med 

vad som får oss att må bra. Självkänsla är inte endast beroende av vem vi anser oss själva vara 

utan vår självkänsla påverkas även av vilken grupp vi tillhör (a.a.). I en grupp existerar ett jag, 

ett du och ett vi. Gruppen ger oss möjlighet att höra samman och skapa ett vi. Människan är 
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social och förstås i relationer till andra människor. Kenrick med flera beskriver hur det inom 

en grupptillvaro finns valörer av olika känslor som gruppen präglas av eller känslor inom 

gruppen som präglar individer. Gruppmedlemmar behöver varandra för att uppnå det 

gemensamma målet. Många grupper utvecklar stabila normer och regler över hur 

gruppmedlemmar ska bete sig. Vad som är tillåtet och hur de ska uppföra sig för att få 

gruppens acceptans. Inom en grupp finns det olika roller som alla fyller sitt syfte. Det brukar 

även finnas en hierarki inom en grupp och där vissa roller anses vara värda mer än andra. 

(a.a:425-426).  

 

Hjälparen ur ett genusperspektiv 
Enligt socialpsykologins läror finns det olika anledningar till att människan vill hjälpa 

(Kenrick m.fl. 2002:315). Viljan att hjälpa kommer från en interaktion mellan personliga 

egenskaper och situationer som leder mot mål som att bli socialt accepterad och uppnå status. 

Män och kvinnor lär sig från barnsben att en viss typ av beteende är att föredra. Kvinnor lär 

sig att de ska vara ömsinta och omhändertagande. Män lär sig att de ska vara starka och 

stabila (a.a.). Kenrick med flera beskriver hur det som anses vara manliga hjälpande kvalitéer 

är annorlunda från de hjälpande kvalitéer som kvinnor anses ska besitta. Den maskulina 

hjälprollen ska vara våghalsig och kraftfull. Den feminina hjälprollen ska vara vårdande, 

stödjande och kontaktskapande. I vissa yrken, som exempelvis brandman, finns det 

övervägande män och i yrken som exempelvis sjuksköterska arbetar det mest kvinnor. Även 

om det sker förändringar i könsfördelning inom olika yrken ligger det många gånger kvar 

förväntan att bete sig på ett vist sätt inom ett yrke. Män och kvinnor kan i yrken som 

domineras av det motsatta könet även tillskriva sig själv egenskaper som passar in på deras 

kön (a.a.). Alvesson (2001:208-209) beskriver hur kulturella strukturer och arbetssätt kan 

uppfattas som kulturellt sätt manliga, kvinnliga eller könsneutrala. Med undantag från vissa 

yrkesgrupper, som inom omsorgssektorn, är de maskulina föreställningarna dominerande. 

Att tolka en organisation utifrån ett könsperspektiv innebär att klargöra hur föreställningar om 

kön genomsyrar och påverkar organisationer (a.a).  

 

Förhållningssätt till unga lagöverträdare 
Garbarino (2000) har länge arbetat med och forskat om våldsamma och dödsdömda barn och 

ungdomar. I sin bok Pojkar som gått vilse lyfter James Garbarino fram aspekter som att se 

unga våldsmäns inre och gudomliga gnista. Vikten av att skapa ett osynligt band mellan en 
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person och en kommunikation på en svårförklarlig djupare nivå. Han säger att alltför få 

professionella personer som arbetar med unga våldsmän tar hänsyn till eller uppmärksammar 

det själsliga inre men kan i sitt vardagsliv ta hänsyn till denna aspekt.  Han säger (Garbariono 

2000:53):  
Att känna det heliga jagets sanna natur är grunden till att uppfatta människans utveckling som 
något annat än ett objekt för ingenjörskonst, kemi och elektronik… Jag utgår från denna andliga 
bas för att försöka förstå unga våldsmän. 

 
Garbarino skriver att det större sociala sammanhanget utanför familj och vänner spelar en 

viktig roll och kan skapa stora förändringar i den ungas liv. Han menar att det är 

betydelsefullt för den unga om det finns en eller flera personer i den ungas sociala 

sammanhang som förmedlar hopp och visar den unga i handling och ord att de tror på denne 

(a.a:120).  
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Tidigare forskning  
Under denna rubrik redogör jag för tidigare forskning som jag anser relevant att jämföra med 

i analysen av insamlat material. I brist på svenska studier har jag valt att ta med studier som är 

utförda i Norge, England och USA, med reservationer för att förhållanden i andra länder ser 

annorlunda ut än vad det gör i Sverige och att en svensk studie skulle kunna ge andra resultat.  

 

Kultur inom polisen 
Det är lätt att beskåda polisen som en enhetlig massa där individer och olika delar inom 

polisen ses som en enda enhet med samma tankar, beteende och liknande sätt att arbeta. En 

norsk studie av norsk polis visar att det inte existerar enbart en enda poliskultur (Gottschalk & 

Sommerseth Gudmundsen, 2008:170-171). Beroende av organisation, uppgift och struktur 

varierar kulturen inom polisen. I samma undersökning lyfts det fram att det finns stora 

skillnader mellan poliser som arbetar ute ”street cops” och poliser som arbetar till största del 

kontorsbaserat utan uniform (a.a). 

I en engelsk studie beskriver Garcia (2005:68-70) hur det inom polisens organisation anses 

vara av högre status att arbeta med vad som anses vara maskulina arbetsuppgifter som att 

ingripande bekämpa brott ute i samhället. Feminina arbetsuppgifter som arbete av mer socialt 

fokus anses vara av lägre status. Samma forskning visar att det finns starka maskulina rötter 

som genomsyrar organisationen. Historiskt och även i nutid har kvinnliga poliser blivit 

kritiserade och stigmatiserats för att de inte besitter vad som anses vara maskulina egenskaper 

som rationalitet, aggressivitet, misstänksamhet, hjältemod, objektivitet och brutalitet som 

anses krävas i vissa situationer (a.a.). 

 

Kultur inom socialtjänst 
En Amerikansk studie utförd av bland andra Chenot (2009) av socialsekreterare som arbetar 

med barn och ungdomar visar att det inom denna yrkesgrupp är en ovanligt hög omsättning av 

personal. Studien visar att det på socialkontor finnas minst två typer av grundläggande 

arbetskulturer. Den första är en passiv, försvarsarbetskultur karaktäriseras av motstånd till 

förändring, behov av godkännande, följer strikt regler, skjuta ifrån sig ansvar och 

skuldbeläggande. Den andra är en konstruktiv, lösningsfokuserad arbetskultur. Denna typ av 

arbetskultur karaktäriseras av ansvarstagande och mottaglighet mot klienter. Här finns det en 

stark vilja att uppnå personlig och arbetsmässig utveckling och viljan att vilja göra sitt allra 
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bästa för klientens och för sin egen utvecklings skull. Forskningen visar att när medarbetare 

vid ett socialkontor karaktäriseras som konstruktiva och lösningsfokuserade är det en större 

chans att personal trivs, mår bra och skapar en positiv miljö och attityd (a.a.) 
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Resultat  
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för utförda intervjuer genom att dela in 

resultatdelen i olika teman. Jag har valt att sammanfatta olika uttalanden samt att ordagrant 

citera utvalda uttalanden. Utifrån intervjuerna har jag valt ut delar från intervjupersoners 

uttalanden som jag anser speglar förhållningssätt, roller, åsikter, arbetsmetoder, normer och 

värderingar som utgör en del av arbetskultur. I min presentation av resultatet inleder jag med 

att redogöra för polisens beskrivningar, sedan socialtjänsten och slutligen avslutar jag med en 

kort sammanfattning av vad polis och socialtjänsten har sagt. 

 

Socialtjänsten och polisen som en gemensam stor grupp    
Tre av fyra poliser berättade att de tycker att de har ett bra samarbete med socialtjänst. Den 

fjärde polisen tycker att samarbetet har utvecklats under åren och att det nu är mycket bättre 

än vad det har varit tidigare samtidigt som att det finns mycket arbete kvar att göra. En polis 

beskriver hur hon ser på polisens och socialtjänstens samarbete; 
 Sedan vill jag säga att vi har kommit långt i dag inom närpolisen med samverkan. Det går ju ända upp på 

chefsnivå. Kommunalråd och förvaltningschefer och går ner i leden. Det följer alla led ner. Så har man 
någonting då kan man gå till sin chef och sedan går han på mötena och sen går det upp och sen kan det bli ett 
genomslag och så spretar det ut i organisationerna. Och det är superbra bara det att närpolischefen lär känna 
fritidschefen, socialchefen. Är man någon gång då förbittrad eller har någonting så kan man gå till sin chef:   
- Det här kan ju du ta upp på nästa möta rent allmänt. 

 

En annan polis beskriver samarbetet på marknivå: 
Man träffas ju ganska ofta. Två gånger per månad (ungsam möten). Så kommer de hit om det är någon som 
har gjort sitt första brott (socialtjänstens närvaro vid förhör). Det är mycket det tror jag att det beror på att 
man stannar tillräckligt länge på varje ställe så att man hinner lära känna varandra. För annars kan det vara 
lite svårt om personalen byts ut hela tiden. Det har ju ändå med att göra att man måste lite på varandra veta 
hur vi funkar och lite gran så. För det är ju det här med sekretes och saker som kan göra att det blir lite stelt 
emellanåt, man vet inte riktigt vad man kan säga. Det tar ju ett ta innan man lär känna varandra också. 
 

Polisen beskriver hur de har gemensamma ungsam möten och hur de även haft föreläsningar 

tillsammans. Nivån på hur bra polisen tyckte att samarbetet är varierade mellan poliser. Det 

framkommer genom intervjuerna att kvalitén på samarbete med socialtjänsten är 

personbundet och varierar även beroende av om de ska samarbeta med familjeenheten eller 

ungdomsenheten. I samtal om hur väl samarbetet fungerar med socialtjänsten säger en polis. 

”Det har med att göra med vilka personer man har att göra med tycker jag.” Det framkommer 

i intervjuerna att samarbetet mellan polis och socialtjänst har förändrats genom åren och att 

det fortfarande är under förändring och utveckling.  
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 Nu har ju jag börjat få, han som ingår i min Ungsam-grupp, har jag börjat få på en hel del av mina ärenden 
och då blir det så himla lätt att när han får in då ringer han och frågar mig; - Har du pratat med de här ännu?  

 - Nej jag ska kalla dem. - Ja men då kanske vi kan göra någonting tillsammans? Och han vet att inte jag för 
något vidare och jag vet att inte han för något vidare. Vi pratar ju om allting. 

 

Även om tre poliser beskriver att samarbetet med socialtjänsten är unikt och fungerar bra i 

deras kommun där de arbetar nämner samtliga poliser olika aspekter som de tycker skulle 

vilja förändra i polisens och socialtjänstens gemensamma arbete med unga lagöverträdare. Tre 

poliser säger att de vill ha socialtjänsten närmare för att skapa en starkare ”vi känsla” och för 

att socialtjänsten ska vara mer tillgänglig för frågor, samtal och så att de ska kunna vara 

delaktig på fler förhör med unga. En polis säger:    
 Alltså jag skulle vilja. Jag vet att det finns på en del andra polisstationer att de har en från soc som sitter i 

samma lokal som kan ramla in och vara med på de flesta utav förhören. Då hade man kanske fått med dem på 
fler förhör. För ibland tror jag att det kan vara bra för de får höra annat än vad de får höra uppe hos sig 
kanske också. 

 
En annan polis säger:  
 Ibland är det så och de har ju sitt och de måste ju prioritera vissa saker och kanske inte hinner att vara med 

(vid polisförhör). Men hade man en som var här hela tiden eller nästan hela tiden så skulle det bli mycket 
lättare. Då skulle man kunna planera med den personen på ett annat sätt. Just det här att man har den 
personen i samma lokaler. 

 
När polisen säger saker som inte är positiva om socialtjänsten eller när de beskriver 

situationer som de önskar skulle vara bättre är de snabba att förklara och visa att de förstår 

varför socialtjänsten agerar som de gör. Exempelvis socialsekreterarna har mycket att göra så 

de hinner inte komma på alla förhör. En polis beskriver hur hon tycker att det är viktigt att 

hålla en gemensam fasad i mötet med unga lagöverträdare och deras föräldrar.  
 Men jag kan inte heller sitta här och ge dem medhåll. Jag kan inte sitta och säga att jag tycker att 

socialförvaltningen är skit också, de är kassa allihop, utan jag får vara väldigt neutral. Det är ungefär som att 
de skulle ringa till socialkontoret och klaga på oss och soc då skulle spy galla över oss det skulle inte heller 
vara så bra. 

 
Även samtliga socialsekreterare tycker att de har ett bra samarbete med polisen som arbetar 

med ungdomsutredningar i kommunen där de arbetar. En socialsekreterare säger. ”Det 

samarbetet som vi har här med polisen i denna kommun och med de ungdomar som vi har, 

tycker jag fungerar jättebra eftersom vi har närheten till varandra.” En annan socialsekreterare 

säger;  
 De här har vi liksom träffat, jag har ett ansikte på alla. Vi har haft sittningar då vi har kunnat tala lite mer om 

sådana här generella punkter. Vi har träffats i olika sammanhang på olika tillställningar runt kring lokalt här. 
Så det gör för mig i det här jobbet när man jobbar med ungdomssidan så är det mycket lättare att jobba i en 
kranskommun än i Stockholm. 

 
Samtidigt som samtliga socialsekreterare tycker att samarbetet fungerar bra har de olika 

tankar om hur samarbetet kan bli ännu bättre. En socialsekreterare vill att 
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handläggningstiderna ska bli kortare och hon berättar att kommunen är i startfasen av ett nytt 

samarbetsforum mellan polis och socialtjänst. En annan socialsekreterare som inte är en av de 

socialsekreterare som går på regelbundna möten tillsammans med polis skulle vilja att polisen 

och socialtjänsten träffas lite oftare på möten eller andra sammankomster.  

 I det gemensamma arbetet med unga personer som begår brott är både polisen och 

socialsekreterarna måna om att deras två olika grupper i vissa sammanhang behöver vara 

enade och arbeta tillsamman och skapa relationsband till varandra. De har båda det 

gemensamma målet att de unga lagöverträdarna ska få ett bra liv och leva ett liv utan 

kriminalitet.  

 

Polisen och socialtjänsten som två olika grupper 
Två av de fyra poliser pratar om de skilda rollerna som polis och socialtjänsten har.  
 Vi har ju skilda roller det är ju så. Och min roll är att utreda och att förebygga att vi inte får tillbaka dem och 

sen så lämnas de över till soc om de behöver någon hjälp med någonting annat runt omkring. Det kanske 
finns en orsak till att de har gjort som de har gjort. Det kanske inte funkar i familjen. Vi har ju de skilda 
rollerna. Men ändå försöker vi hjälpas åt.  
 

Det är inte enbart olika arbetsuppgifter som skiljer polis och socialtjänsten åt, utan även olika 

förhållningssätt och tankar om hur arbetet ska se ut med unga lagöverträdare. En polis 

beskriver hur hon ibland måste kämpa för att få med socialsekreterare på förhör och hur hon 

tycker det är viktigt att reagera, känna och inte bli emun. Hon säger: 
Det är så att det är jag som ringer och pratar in på svararen och ibland ringer de inte upp fast jag ber dem så 
ringer jag upp igen och tjatar. För jag vill, speciellt när det är sådana ungdomar som jag vet att det måste bli 
någonting gjort här innan det blir för sent och då är det kanske fem polisanmälningar den här har på halsen 
och han har inte fyllt 15 och då vet jag att det är inte mitt bord egentligen. Det är soc och då kan de också 
orka ta på sig kappan och gå hit tycker jag. Det är ju deras unge. Det är ingen som erbjuder sig att komma ner 
hit när de fått den där underrättelsen. Att de åtminstone kunde lyfta på luren och fråga:  - Vad i helskotta har 
han gjort för någonting? Det är ju intresset. Att ringa, haja till. - Men gud vad är det här? Jag har aldrig blivit 
så där att jag har blivit immun. 

 

Alla socialsekreterarna tycker att poliserna utför att mycket bra jobb och beskriver hur de 

tycker att poliserna har ett socialt engagemang samtidigt som de beskriver hur de har olika 

roller. En socialsekreterare understryker att samtal är hennes verktyg och att hon använder sig 

av beprövade samtalsmetoder som hon fått genom skolning och kurser. Samma 

socialsekreterare säger att det är viktigt att skilja mellan polisens och socialsekreterarens olika 

kompetenser. Hon säger att polisen inte har kompetensen att fatta sociala bedömningar av 

familjeförhållanden och att de ser olika saker och ser familjesituationer på olika sätt. Hon 

säger; ”De (polisen) kan tycka att en mamma är bra som är sträng medan en socialsekreterare 

som har en annan utbildning där vi lär oss människans beteende kan se att en mammas stränga 



 28 

beteende kan vara en anledning till att den unga gör revolt.” En socialsekreterare beskriver 

polisens och socialtjänstens olikheter i deras arbete:  
 

Eftersom jag ska ha ett socialt samtal, där jag kanske inte alls fokuserar så mycket på brottet utan jag vill veta 
hur barnet har det för övrigt i livet och kanske titta mer på orsaken till att barnet begår ett brott. Alltså jag 
tänker att brottet är bara ett symptom på någonting annat. Det är det jag är fokuserad på. Så jag behöver ett 
gott samtalsklimat.  

 
Både socialsekreterare och poliser beskriver en vilja att ha ett nära och fungerande samarbete. 

Poliserna beskriver på olika sätt att de vill ha bättre och närmare samarbete och att de helst 

vill ha socialtjänsten i samma byggnad som de själva arbetar. Socialtjänsten visar intresse för 

att skapa nära relationer samtidigt som de inte har samma önskan om att kontorsmässigt få 

vara nära polisen. En socialsekreterare beskriver att hon tycker det är viktigare för henne att 

ha närheten till sina övriga arbetskamrater inom socialtjänsten. Även om det finns många 

likheter i deras arbeten beskriver två av poliserna och två av socialsekreterarna att polisen och 

socialtjänsten har två olika arbetsroller. 

 

Grupp inom gruppen 
Samtliga poliser jag intervjuade är kvinnor. Kvinnor som arbetar till största del med pojkar 

som begår brott då det enligt två av de intervjuade poliserna är procentuellt flest pojkar som 

begår brott. Samtliga poliser beskriver att de trivs mycket bra med sitt arbeta med unga. Två 

av poliserna nämnde att deras arbete som ungdomsutredare anses ha låg status inom 

poliskåren. En av dessa poliser säger: 
Varför tror du att vi sitter sex tjejer och utreder ungdomar, varför tror du det? Jag brukar säga det till de äldre 
killarna som kommer hit:  - Stackars er, det är tjejer överallt, på skolan, på soc så kommer de till mig så är 
det en kärring till. Jag brukar skoja om det, då skrattar de. Det är ju inte det här statusfyllda som polis alltså. 

 
 På frågan varför hon tror att det är så och hur hon tror att de manliga poliserna resonerar, 

svarade hon: 
 

 Nä men du förstår att snubbarna här (manliga poliser), killarna här vill ju jobba med bankrån och mord. Det 
ska vara bankrån ut och spana, ut och jaga, våldtäkter. Ja det ska ju vara riktigt maffigt. Ja du vet och så sitter 
man här med de här snorungarna.  

 
  
Förhållningssätt, värderingar och kvalitéer  
I samtal med poliserna om förhållningssätt, värderingar och kvalitéer nämner samtliga poliser 

orden, respekt och empati. I en fördjupning av dessa ords betydelse framkommer det olika 

förhållningssätt som poliserna tycker är viktigt i deras arbete med unga personer som begått 

brott. Samtliga fyra poliser säger att de tycker det är viktigt att skilja person från handling, se 

personen bakom brottet och ha en djupare förståelse för varför denna person agerar som 
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denne gör. Andra förhållningssätt som framkommer i ord eller i berättelser från samtliga 

poliser är att vara engagerad och bry sig om den unga personen. En polis säger: 
 Om man jobbar med ungdomar måste man vara engagerad i det man håller på med annars blir det inte bra. 

Sen finns det också en viktig sak som jag tycker är väldigt viktigt när man är polis och det är att alltid kunna 
skilja på person och handling. För det finns säkert poliser som kan om en person har begått ett väldigt hemskt 
brott eller gjort något väldigt dumt så måste man kunna se att det var en handling och att inte vad hela den 
personen är, består av just det den har gjort, utan att det kanske finns en orsak bakom. Och jag menar att om 
du ska förhöra en person och du lägger in egna personliga värderingar av avsky eller någonting för vad den 
här personen har gjort så får du aldrig ett erkännande, aldrig.  

 
I samtal med socialsekreterarna om förhållningssätt, värderingar och kvalitéer som är viktiga 

för socialsekreterare i deras yrke säger även samtliga socialsekreterare att de tycker att det är 

viktigt att se personen bakom brottet. En socialsekreterare säger: ”Att ha en bra vettig 

människosyn känns viktigt, att man förstår att folk har det svårt. De allra flest gör så gott de 

kan och alla vill sina barn väl, sen blir det inte så bra alla gånger ändå.  Det är viktigt att 

komma ihåg.” En annan socialsekreterare säger: ”Att möta folk med respekt och ha en 

ödmjukhet med sig i jobbet tycker jag är viktigt.” Två socialsekreterare tycker att det är 

viktigt att kunna backa, vara prestigelösa och inte vara den som sitter med alla svaren. De 

säger också att de tycker det är viktigt att inte vara för snabb att fatta beslut eller att inte vara 

för säker i sin sak. En annan socialsekreterare tycker att det är viktigt att vara tydlig i mötet 

med unga personer som begår brott och deras familjer. Hon säger även att en viktig egenskap 

för en socialsekreterare är att vara modig. Hon säger:  
 Samtidigt vara tydlig med att man är en myndighet och att man är där och kan fatta beslut som de inte gillar 

och att man är väldigt tydlig med det man ser. Om man ser att föräldrarna brister så måste man också vara 
tydlig med det och säga väldigt obehagliga saker och en del socialsekreterare tycker nog att det är väldigt 
jobbigt och lindar in det för att det är så besvärligt och jobbigt. Det får man inte göra, man måste våga säga 
raka saker till föräldrar även om det är jätte jobbiga saker. 

 

Samtliga poliser och socialsekreterare beskriver i deras berättelser att de tyckte att det är 

viktigt att visa respekt och empati för de unga personerna som de träffar i deras arbete. Att se 

personen bakom brottet och skilja person från handling. Detta är även en egenskap som både 

polis och socialtjänst beskrev att de tycker är viktigt att besitta för både polis och socialtjänst. 

Förhållningssätt i hur de ser på hjälpprocessen av den ung skiljer sig mellan polis och 

socialtjänsten och skiljer sig även inom de två olika grupperna från person till person. I 

observationer av polisens och socialsekreterares beteende är övervägande delen av båda 

yrkesgrupperna varma och tillmötesgående i sitt bemötande. Två av tre socialsekreterare 

visade på att de har en skämtsam sida och skojar om allt mellan himmel och jord.   
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Motivation för sitt arbete, då och nu 
Av de poliser jag har intervjuat finns det en blandning av olika anledningar till att de valde att 

bli poliser. Två säger att det var slumpen som avgjorde deras yrkesval och de övriga två var 

målmedvetna och viste vad det var de ville arbeta med. Tre av fyra poliser tyckte att 

spänningen lockade med deras yrke, att åka radiobil och jaga tjuvar. Ytterligare en anledning 

till att samma tre poliser valde att bli poliser var att de ville arbeta med människor. Den fjärde 

polisen kunde inte säga vilka tankar hon hade om sitt yrke innan hon började arbeta som 

polis. En polis säger: 
Alltså då såg man ju mer det här, jobba ute åka radiobil, gripa inbrottstjuvar och det här. Lite mer action. Det 
var det första man såg. Sen när man kom ut på praktiken under sin utbildning då fick man liksom se andra 
delar. 

 
En annan polis säger: ”Det var nog det där att det verkade spännande tyckte jag, att det är 

mycket som kan hända.” De 3 poliser som från början tänkte att de skulle arbeta med ett 

spännande händelserikt arbete har idag en annan uppfattning om varför de vill arbeta som 

poliser. Samtliga poliser säger att det som lockar och det som gör deras yrke meningsfullt i 

dag är att de har möjligheten att hjälpa och skapa förändringar och vara mer involverade i 

någon annans liv. Samtliga fyra poliser anser att deras jobb är meningsfullt då de skapar 

förändringar och hjälper människor. Från citatet nedan beskriver polisen hur hon såg på sitt 

tidigare arbete som polis då hon arbetade med Ingripande Verksamhet (IG) även kallas att åka 

radiobil och vad det var som fick henne att vilja jobba med någonting annat. 
  Man hade tänkt sig att man skulle ut och jobba i radiobilen. För det var det man tyckte  

var det riktiga polisarbetet, inte att man skulle sitta på ett kontor och hålla på med massa  
papper och sånt. Men jag tröttnade väldigt fort. Det var korta insatser man gjorde.  
Man åkte hem till människor som var onyktra, bråkade och man var där och försökte dämpa  
ned situationen just då och man kanske skrev en liten rapport och skickade till  
socialkontoret. Man hade inte någon direkt koll på vad som hände sen. Man träffade  
väldigt många människor som hade det svårt. Jag kommer ihåg, jag tror det var  
en midsommarafton när någon ringde om att det var en onykter man som vi var tvungna  
att komma och hämta. Ja och han var onykter och kunde inte ta hand om  
sig själv, så vi skulle ta med honom in på polisstationen så att han skulle få sova ruset  
av sig. Och då berättade han att han fyllde 50 år den dagen och då kändes det, nej. 
Nä men liksom stackars han. Förstår du det var mycket sådana grejer som gjorde usch, 
det är inte kul ändå, hela tiden. Man fick inte ta åt sig liksom, äh, nää. Eftersom man är 
inte inblandad i hur han ska reda upp sitt liv.  
 

Från ovanstående citat beskriver polisen ett behov av att få möjligheten att få känna att få 

komma närmare de personer som denna polis arbetar med och få vara inblandade i en 

hjälpande process.  

 I intervjuer med socialsekreterarna framkommer det att det var för två av dem en slump att 

de valde socionomutbildningen. Den andra socialsekreteraren valde att utbilda sig till 

socionom för att hon ville arbeta med människor i utsatt läge. Samtliga tre socialsekreterare 
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berättar att de tänkte under sin utbildning till socionomer att de ville hjälpa andra och göra 

skillnad i människors liv. När de började jobba förklarar samtliga socialsekreterare att deras 

syn på deras arbetsuppgift och anledning till att vilja arbeta ändrades. De berättar att de 

upptäckte att deras vilja att hjälpa andra begränsades av lagar och en politiskt styrd 

organisation. De berättar att de av tidigare erfarenheter har lärt sig att inte förvänta sig för 

mycket. En socialsekreterare säger: 
 Det var väl mer idealiserat naturligtvis innan man började plugga. Så jag tror inte att jag hade några färdiga 

tankar alls om hur det var. Mer att jag ville jobba med människor, hjälpa. I dag har jag en mer realistisk syn. 
Jag tänker att man inte ska ha för höga förväntningar om den skillnad man kan göra för då är det lätt att bli 
besviken i det här jobbet. Utan att man ska ha väldigt realistiska förväntningar på vad det innebär att göra det 
här jobbet. 

 
En annan socialsekreterare beskriver hur hennes syn på sitt arbete har ändrats under sina 

arbetande år.  
 Jag trodde i och för sig att man kunde göra mer. Det är så här att det här är en politiskt styrd verksamhet och 

det är viktigt att lära känna vad det är som styr. Det är inte bara ena sidan lagstiftningen. Men när 
lagstiftningen och de kommunala riktlinjerna inte riktigt är överens så tycker jag att det är socialarbetarens 
roll att påtala det, det här är inte ok. Vi måste ändå ha koll på, man kan göra generella riktlinjer och sen är det 
alltid så att varje individ har rätt till en individuell prövning. Det är lite gran vår roll att uppmärksamma det. 
Vi har mycket budget exempelvis, det är ena sidan och andra sidan, vi kan inte utföra några mirakel.  

 

En av de aspekter som lockade tre av poliserna till att arbeta som poliser var till en början 

spänningen med deras arbete. Det som senare skapade meningsfullhet var att få hjälpa de 

unga personerna och att skapa relationer. Socialsekreterarna beskriver hur de under deras 

utbildning ville hjälp människor och åstadkomma skillnader. I samtal om denna önskan om 

att vilja hjälpa beskriver samtliga socialsekreterare hur de tycker det är viktigt att vara 

realistisk och att inse att de inte kan utföra några mirakel.   

 

Relationer 
Samtliga fyra poliser utryckte på olika sätt att det är viktigt för dem att få känna med en annan 

person i deras arbete. En polis berättar om hennes tidigare arbete som uniformerad IG polis. 

”Många gånger var det ju sådana saker som man inte behövde liksom känna någonting 

inombords. Utan då var det mer att när man hängde av sig kläderna på eftermiddagen då var 

man fri.” Utöver att få känna med någon, var det viktigt för samtliga poliser att få möjlighet 

att skapa förändringar göra skillnad i någons liv att se att det finns möjligheter att en person 

ska få leva ett liv utan att begå brott. En annan polis berättar: 
 Man träffade många personer som återkommer i brott hela tiden. Sådana som var narkomaner. Det var deras 

sätt att försörja sig att vara tjuvar. Så de plockade man in jätte ofta. Då började man tänka att, hade man 
kunnat hjälpa den här personen långt innan. Det är inte lönt att försöka uppfostra en vuxen människa. Jag 
menar, har man med ungdomar att göra kommer de till oss innan de är 15, då känns det ändå som om man 
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kan så ett litet frö hos dem. Att de ska tänka på vissa saker och att man kan dela med sig av vissa erfarenheter 
man har. 

 
Samtliga poliser talar om deras vilja att se förändringar till det bättre för de unga. Poliserna 

sätter sig in i de sociala aspekterna, hur ser familjekonstellationen ut, vilken förmåga har 

föräldrarna att ta hand om den unga, vilken hjälp eller vård är passande och önskvärd. En 

polis säger: 

 
Ja det frågar jag ofta om hur det är i skolan. Och killar speciellt frågar jag: - Och hur har du med din pappa 
har ni kontakt och så? - Nja, så där.  - Gör ni någonting tillsammans? - Nä för fan, farsan han har inte tid med 
mig. Mycket så där, går jag in och är nyfiken och frågar och de berättar. Det var ju bara ett exempel det här. 
Men det är inte så konstigt när man inte har någon fadersgestalt att se upp till. Då börjat man förstå den biten. 
En pappa som är frånvarande som är frånskild och kanske skaffar nya barn, han har inte tid med sin 
tonårskille och en mamma då som inte orkar och så, säger till mig lås in en jag orkar inte längre. Det har jag 
också varit med om. Då har jag ännu mer förståelse för att han börjar identifiera sig med gänget istället. Inte 
föräldrarna eller något sådant där för det flyr man undan då. 

 

Tre av fyra poliser säger att de på många sätt ser sig själva som socialsekreterare. Två poliser 

säger att de många gånger får större förtroende från de unga personerna som begår brott än 

vad socialtjänsten får. En av dessa poliser säger: 
 Så många gånger känner man sig lite som socialtjänst också. Jag har till och med upplevt att socialtjänsten 

inte kommer in i vissa familjer men med min hjälp har de kommit in i familjen. På grund av att jag lobbar för 
att de ska ta emot den här hjälpen och att det gagnar dem. Polisen respekterar man på något sätt medan man 
kan vara lite aviga mot socialtjänsten och kanske inte vill släppa in dem. 

 
Samtliga poliser beskriver på olika sätt att de bryr sig om ungdomarna väldigt mycket och att 

de skapar relationer med ungdomarna som begår brott och även ibland med deras föräldrar. 

En polis säger: 
 Att jobba med ungdomar gör också att man känner att det är så mycket att uträtta. Det behöver inte vara 

utredningen i sig själv som är det här jätte stora utan att det som är intressant är att knyta kontakt med de här 
ungdomarna. Att få en bra relation till deras föräldrar att stötta föräldrarna. 

 
En annan polis pratar om en ungdom som hon har arbetat med.  
 

 Alltså jag hör fortfarande, senast i går ringde en som jag har jobbat med sedan han var kanske i tolv årsåldern 
nu är han 20. Ringer till mig och säger: - Du är den enda som går att prata med. Jag är inte en kompis till 
honom men han vet vilken roll jag har men ändå så tycker han att det går att prata med mig. För han tycker 
inte att han blir bemött på samma sätt av de andra. Han vet att jag tycker att han har gjort fel och ändå vänder 
han sig till mig: - Snälla kan inte du hjälpa mig med att fixa det här? Nu har det kört ihop sig. Och då gör 
man vad man kan. Samtidigt som man talar om att nu är du ute och seglar, tänk dig för nu och så där.  

 
I samtal med poliserna om föräldrar refererar poliserna ofta föräldrar till ”mammorna” och 

unga lagöverträdare till ”pojkarna”. En polis förklarade detta med att de flesta unga 

lagöverträdare är pojkar med ensamstående mammor. En polis talar om hur hon kan skapa 

relationer till de ungas mammor. 
 Många mammor kan fortsätta att ringa när ärendet är avslutat, för att de undrar, de är osäkra och de vet inte 

riktigt och de vill bara ha någon som de kan prata med. Det kan vara att pojken har börjat droga och de vet 
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inte riktigt. Vad tror du liksom. Nu har han gjort det här och vad kan det bero på. Man får försöka och se om 
det är något man kan tipsa om. 

 
Jag uppmärksammade hur polisen visade kärlek och att de bryr sig om föräldrarna och deras 

söner som begått brott. Poliserna utrycker sorg över de unga som det inte har gått bra för och 

glädje för de som det har gått bra för. Genom ord, sättet att tala, tonläge och ansiktsutryck 

visade de att de hyste mycket kärlek för dessa unga. En polis berättar. ”Tre mördare som jag 

har vårdat alltså och tagit hand om och sett till liksom.” Samma polis fortsätter att berätta.  
 De är frustrationerna som jag kan känna ibland att när det händer någonting dramatiskt som när Jari var på 

första sidan i kvällstidningen och hade skjutit Tommy där ”Oh lilla Jari och lilla Jari. Så tar jag fram ett kort 
som jag har fått från honom när han var hos sin mormor i Finland när han var min. Då har han skickat kort 
till mig. 

 
Samtidigt som poliserna visar denna varma, kärleksfulla sida beskriver samtliga poliser 

genom sina berättelser att de även har en uppfostrande, avskräckande och informerande roll. 

Polisen använder sig av ord som att ”uppfostra” och ”skälla på dem lite”. I denna 

uppfostrande roll ansåg två poliser att det var viktigt att vara sträng och säga till på skarpen så 

att budskapet ska komma fram. En polis säger; ”..man får komma till en polisstation och 

känna att det är ett polisförhör och vi, i alla fall jag har den policyn att jag alltid har uniformen 

på mig för att markera att du är på ett polisförhör, det är en polisstation.” Alla poliser anser att 

det ingår i deras tjänst att göra det de kan så att den unga personen som begår brott inte ska 

återkomma till dem senare i livet. Poliserna beskriver på olika sätt hur de vill uppnå detta. En 

polis säger;  
 Det har jag tagit fasta på och säger till alla föräldrar också att vi måste försöka gemensamt så att barnet får 

känna på konsekvenserna av det man har gjort. När de håller på med klotter eller vad än det är de gör, så 
tycker de att det är kul. Det är inte det tråkigaste de vet. Om de då klarar sig från den här baksidan hela tiden 
då finns det ingen anledning att sluta. Och så här blir det varje gång. Varje gång du klottrar och åker fast så 
ska du hit på förhör man försöker ta medling eller sådana saker så att de får ett ansikte. Det ska bli jätte 
jobbigt. Och sedan också då att föräldrarna är med på den tanken. Varje gång han klarar sig har han bara fått 
vara med om det roliga. 

 
Även om samtliga poliser visar på ett stort engagemang och att de helhjärtat går in för att 

hjälpa dessa unga personer är det inte helt bekymmerfritt för alla poliser. Alla fyra poliser 

säger att det som gör deras arbete meningsfullt är att få känna och bry sig om den unga 

samtidigt som hälften av poliserna säger att de i sitt arbete måste begränsa sig i hur 

involverade de är och att de inte vill ta hem jobbet. En av dessa poliser säger: 
 Däremot får man inte ta åt sig för mycket så att säga för då funkar man inte i arbetsrollen. Att man ska kunna 

sätta sig in i den här utsatta personens, hur det har varit för den och så. Det gjorde man i början, man tog hem 
det och det mådde man inte särskilt bra av heller. Man har fått lära sig med åren att man måste faktiskt lämna 
jobbet på jobbet. Ja men vist det är vissa som mår väldigt dåligt och har det väldigt jobbigt. Dels för att de 
har blivit utsatta för ett brott eller begått ett brott men sen har det jobbigt hemma med sin familj och det 
funkar inte och det kan vara svårt att släppa ibland alltså. 
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Socialsekreterarna pratar inte så mycket om de unga personerna eller relationer till dem. De 

pratar mer om att det är viktigt att ha distans och se sina begränsningar i vad de kan uppnå 

inom de ramarna de har i deras arbete. Socialsekreterarna anser att det är viktigt att lägga över 

ansvaret på föräldrarna och att se människans egna förmågor och styrkor. En socialsekreterare 

berättar hur hon ser på sin roll i arbetet med unga personer som begår brott; ”Vi är i familjen 

en kort, kort, kort stund och det ska man ha respekt för att vi är bara där och gästspelar. Det är 

de (föräldrarna) som ska sköta allt sen när vi kliver ur och därför är det de (föräldrarna) som 

ska göra jobbet vi ska inte göra jobbet åt dem.” Socialsekreterarna visade även de med ord 

och kroppsspråk att de bryr sig mycket om de unga personerna som begår brott samtidigt som 

de var snabba att avgränsa dessa känslor och inte låta känslor för den unga personen komma 

för nära inpå dem. Socialtjänsten har ett avslappnat förhållningssätt och utrycker att det är 

viktigt att låta saker ta sin tid och låta frön mogna. En socialsekreterare beskriver hur hon ser 

på sitt arbete med unga personer över en längre tidperiod och hur hon inte vill vara för 

kontrollerande eller ingripande eller som hon säger prussiluskig. Hon säger; 

 
 Är behoven så stora att samhället måste gripa in? Och då ska det vara väldigt stora behov. I annat fall måste 

man respektera att de inte är där och då inte vill ta emot hjälp. Jag kan bara påtala dem med det jag ser och 
lämna dem med det och de är välkomna tillbaka. Hellre ge ett positivt intryck och att lämna dörren på glänt 
för att försöka så ett frö som kanske kan få mogna lite, utan att vara prussiluskig (från Prussiluskan i Pippi 
Långstrump) om du förstår vad jag menar? 

 
För samtliga poliser utgör relationer till unga och deras föräldrar en viktig del av polisernas 

arbete. Relationerna som i vissa fall har existerat under många år och sträcker sig långt utöver 

polisens ansvarsområden. Poliserna beskriver hur de utgör ett stöd för den unga och dennes 

familj. Poliserna beskriver hur dessa relationer och att få känna med någon skapar mening 

med deras polisarbete.  Socialsekreterarna pratade inte om relationer på samma sätt. De 

beskriver att det är viktigt att se sig själv som en bricka i ett spel, någon som är i den ungas liv 

ett kort tag och sedan försvinner. 



 35 

Tabell 1:  Förhållningssätt, värderingar och kvalitéer som poliser och socialsekreterare beskriver. 

 
 

Tycker det är viktigt att.. Polis Socialsekreterare 
Se/förstå vad som ligger bakom 
ett kriminellt beteende. 

4/4 3/3 

Visa respekt och empati 4/4 3/3 
Vara engagerad i den unga. Visa 
att man bryr sig. Få ”känna” för 
den unga. Skapa relationer. 

4/4 1/3 

Vara realistisk, inse att det inte 
går att utföra mirakel. 

0/4 3/3 

Inte bli för involverad i ung 
person. Lämna över ansvar till 
föräldrar. 

0/4 3/3 

Se till individers 
självbestämmanderätt och egna 
förmåga. 

0/4 3/3 
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Analys 
Under denna rubrik gör jag en kort sammanfattning av olika delar från resultatet som jag 

sedan analyserar med utvald litteratur och utvald teori som hjälper mig att fördjupa mig i 

olika arbetskulturella fenomen. Jag kommer till viss del använda mig av tidigare forskning. 

 

Den gemensamma stora gruppen  
Kenrick med flera (2002: 425-426) beskriver hur människan är en social varelse och hur 

individer vill höra samman, bilda grupper, ett ”vi” och att individer behöver gruppen för att 

uppnå ett gemensamt mål (a.a.). Genom polisens och socialtjänstens beskrivningar visar de att 

de till viss del ingår i och vill höra samman i en större grupp tillsammans. Även om polisen 

utrycker denna önskan mer då samtliga poliser pratar om att de önskar att socialtjänsten skulle 

komma på fler polisförhör och då tre poliser säger att de vill att socialtjänsten ska sitta i 

samma byggnad som dem. På många sätt beskriver polisen sig själva som om de är i samma 

grupp som socialsekreterarna. De beskriver hur de ser till den ungas livssituation och hur de 

försöker hjälpa den unga utöver vad som är inom ramarna för deras arbete. Två poliser säger 

att de ibland ser sig själva som socialarbetare. Både polisen och socialsekreterarna har på ett 

övergripande plan samma mål att deras arbete ska hjälp den unga. Tärnfalk (2007:17-20) 

beskriver hur polisen och socialtjänsten har det gemensamma målet att förhindra och 

motverka brott samtidigt som att deras medel för att uppnå detta är påfallande lika (a.a.). 

Detta är något som min studie delvis visar. De har samma övergripande mål, de vill de unga 

väl samtidigt som att de båda använder sig av lika och olika metoder för att uppnå detta.  

 Poliserna beskriver på olika sätt hur de uppfattar samarbetet med socialtjänsten. De poliser 

som tyckte att samarbetet fungerade bra beskriver nära relationer där de träffades ofta och 

anförtror sig till varandra. I dessa fall beskriver dessa poliser en djupare förståelse för hur 

socialsekreterarna arbetar och de beskriver även liknade förhållningssätt. Den polis som haft 

minst kontakt med socialtjänsten är den polis som beskriver ett mindre bra samarbete och som 

beskriver ett förhållningssätt som skiljer sig i större utsträckning från socialsekreterarnas 

förhållningssätt i jämförelse med sina poliskollegor. I detta fall där det inte finns ett tydligt 

”Vi” blev personens förhållningssätt eller känslor inte präglade av gruppen (polis och 

socialtjänsten). Kenrick med flera (2002: 425-426) beskriver hur det i en grupp existerar ett 

jag, ett du, och ett vi och hur grupper präglas av olika känslor som i sin tur prägla individer 

(a.a.). Resultat från min studie visar att det för både poliser och socialtjänsten existerar ett jag, 
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ett du, ett vi och även ett dem. När de intervjuade beskriver ett ”vi” (polis och socialtjänsten 

tillsammans) beskriver de även liknande förhållningsätt och värderingar som i sin tur skapar 

arbetskulturer. Min studie visar att det till viss del finns ett sammanband mellan graden av 

samarbete och likheter/olikheter i förhållningssätt och arbetskultur.   

 När poliserna uttrycker aspekter som de anser att socialtjänsten kan förbättra är de snabba 

att visa att de samtidigt har en förståelse för socialtjänstens sätt att arbeta. Två poliser 

beskriver hur de tycker att det är viktigt att polisen och socialtjänsten inte pratar illa om 

varandra eller låter bli att hålla med familjer eller ungdomar som pratar illa om socialtjänsten. 

Min tolkning av detta är att deras beskrivning låter som två vårdnadshavare som tycker det är 

viktigt att visa en enad front inför sina barn. 

 

Polisen och socialtjänsten som två olika grupper 
Två poliser och en socialsekreterare beskriver hur de drar tydliga gränser mellan 

socialsekreterarens och polisens arbete. Min tolkning är att både poliserna och 

socialsekreterarna vill tillhöra en stor grupp med de båda yrkesgrupperna tillsammans 

samtidigt som de vill markera att de har sin egen tillhörighet till sin egen grupp.  

  

Grupp inom gruppen - Polisen 
Utifrån min studies resultat framkommer det att det inte existerar enbart en poliskultur inom 

polisens organisation. Detta visar även studien utförd av Gottschalk & Sommerseth 

Gudmundsen (2008). Deras undersökning av poliser visar på att det finns stora 

arbetskulturella skillnader mellan poliser som arbetar ute på gatan och de poliser som till 

största delen arbetar kontorsbaserat utan uniform (Gottschalk & Sommerseth Gudmundsen, 

2008:170-171). Detta är något som styrks i min studie där två poliser beskriver hur de 

upplever att det var annorlunda att arbeta i Ingripande verksamhet (IG). Två poliser beskriver 

hur deras utredningsarbete inom polisen anses vara av låg status och hur det ”riktiga” 

polisarbetet skulle bestå av biljakter och bankrån. Garcia (2005) har forskat inom detta 

område och visar på att det inom polisen finns starka maskulina rötter som genomsyrar 

organisationen. Dessa maskulina arbetsuppgifter som att ingripande bekämpa brott ute i 

samhället anses vara av hög status och arbetsuppgifter av mer socialt fokus anses vara 

feminina och av lägre status (a.a.). Kenrick med flera (2002:315) beskriver hur maskulina 

föreställningar är de som generellt brukar vara de mest dominerande inom en organisation, de 

som anses vara av mest värde. Manliga hjälpande kvalitéer anses vara annorlunda från 



 38 

kvinnliga hjälpande kvalitéer. En hjälpande man anses ska vara stark, stabil, våghalsad och 

kraftfull. Kvalitéer som krävs av poliser i situationer som vid bankrån eller biljakter. En 

hjälpande kvinna anses ska vara vårdande, stödjande och kontaktskapande i sin hjälpande roll 

(a.a.). Dessa kvinnliga poliser som arbetar med utredningen uppfyller alla dessa kvinnliga 

hjälpegenskaper och formar en kvinnlig arbetskultur. Alvesson (2001:208-209) beskriver hur 

kulturella strukturer kan beskrivas som maskulina, feminina eller som könsneutrala (a.a.). 

Dessa kvinnliga utredningspoliser skapar en egen arbetskultur med egna normer, värderingar 

och regler som inte behöver vara gällande inom övriga poliskåren. De skapar en arbetskultur 

där feminina hjälpegenskaper är dominerande. 

 

Förhållningssätt, värderingar och kvalitéer – Polis och socialtjänst 
En egenskap som både polisen och socialtjänsten anser att de själva och den andra 

yrkesgruppen ska besitta är att visa respekt och empati för de unga personerna som de träffar i 

deras arbete. Att se personen bakom brottet och skilja person från handling samt att vilja 

skapa förändringar för den unga har polisen och socialtjänsten som gemensamma värderingar 

eller förhållningssätt. Resultatet av min studie visar att socialsekreterarna beskriver 

förhållningssätt som överensstämmer med socialarbetarens etiska riktlinjer och 

Socialtjänstlagen. Att se människans självbestämmanderätt, delaktighet, empatisk 

uppmärksamhet och vänlighet, respekt och jämlik hållning. I polisens beskrivning av deras 

arbete visar det sig att även polisens förhållningssätt stämmer överens med deras värdegrund 

som att visa respekt, empati, ta ansvar, vara flexibla, stödjande och värna om allas lika värde 

med fokus på samarbete, resultat och ständig utveckling. Förhållningssätt i hur polis och 

socialsekreterare ser på hjälpprocessen av den unga skiljer sig i vissa fall mellan polis och 

socialtjänsten och skiljer sig även inom de två olika grupperna från person till person. 

Samtliga socialsekreterare beskriver att det är viktigt med personers självbestämmanderätt, 

tron på individers egen förmåga till förändring och att de inte vill ta över familjers liv. Två 

poliser beskriver att familjer inte ska glömmas bort. Ingen av poliserna beskriver värdet i 

personers självbestämmanderätt eller tron på individers egen förmåga till förändring.  

 

Polisen – Arbetskulturella aspekter 
En av de aspekter som lockade tre av poliserna till att arbeta som poliser var till en början 

spänningen med deras arbete. Det som senare skapade meningsfullhet var att få hjälpa de 

unga personerna, att skapa relationer, göra skillnad i någon annans liv och att få möjlighet att 
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bry sig om de unga. De beskriver hur de skapar relationer, hur de stöttar och hjälper den unga 

och dennes familj. Arbetskulturella egenskaper som poliser blir tillskrivna av bland andra 

Garbarino (2000) är att stänga av och att bli kalla. Poliserna som jag intervjuade gjorde 

tvärtom. En polis beskriver hur hon ville tillåta sig själv att känna och därför inte ville arbeta i 

Ingripande verksamhet (IG). Samtliga poliser utryckte att de ville känna och vara involverade. 

Lyubomirsky (2009) beskriver hur individer hanterar svåra situationer genom att skapa 

kognitiva och emotionella strategier och hur det är viktigt att skapa mening med det som 

individer gör. Dessa poliser har för att hantera svåra situationen en kognitiv och emotionell 

copingstrategi där de genom att visa känslor och skapa förändring hittar mening med det 

arbetet de gör och den emotionella belastningen blir då lättare. Lyubomirsky (2009) menar att 

en kognitiv strategi kan vara att fokusera på det positiva i en situation istället för att enbart se 

det negativa eller jobbiga (a.a.). Detta kan jämföras med de intervjuade poliserna som väljer 

att beskriva deras roll som någon som gör skillnad i en ung persons liv, istället för att sätta 

fokus på att de får uppleva många jobbiga händelser. Samtliga poliser beskriver hur det är 

viktigt för dem att se att de skapar förändringar i unga personers liv och att de gör en skillnad. 

Garbarino (2000:53) menar att det är viktigt för en ung person som begår brott att det finns 

personer runt denne som förmedlar hopp och visar i handling och i ord att de tror på och bryr 

sig om den unga. Han beskriver också att det är betydelsefullt för den unga personen att skapa 

dessa osynliga band och att personer i den ungas närhet ser det heliga jagets natur (a.a.). 

Utifrån mina intervjuer uppfattade jag att det är just detta som poliserna gör, de förmedlar 

hopp, skapar band och visar att de bryr sig om den unga. Kanske har poliserna fått en sådan 

positiv reaktion från unga och deras föräldrar att detta varma förhållningssätt har blivit en del 

av arbetskulturen. Istället för en arbetskultur där de stänger av känslor och blir kalla har de en 

arbetskultur där de är engagerade i en annan människas liv, visar känslor och värme.  

 

Socialtjänst – Arbetskulturella aspekter 
Samtliga socialsekreterare pratar om sina begränsningar i det arbete de utför. Alla 

socialsekreterare säger att de styrs av lagar och av en byråkratisk, politiskt styrd organisation. 

Det låter som socialsekreterarna beskriver en fallen dröm. De beskriver att deras arbete är 

begränsat inom de ramarna de har. Optimisten har gett plats för realisten. Samtliga 

socialsekreterarna talar inte alls om relationer till de unga personerna som begår brott. De 

pratar mer om familjen och dess viktiga roll för den unga. De beskriver att det är viktigt att 

lägga över ansvaret till föräldrarna och att de tycker det är viktigt att se sina egna 

begränsningar. De lyfter fram egenskaper som att vara realistisk, se till familjers egen 
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förmåga och att inse att de inte kan utföra några mirakel. Widerberg (2002:145) beskriver hur 

det är viktigt att uppmärksamma ”tystnaden” vilket kan vara en viktig del i analysen. Min 

tolkning är att socialsekreterares brist på samtal om relationer till unga kan tyda på att det inte 

är en viktig del i socialsekreterarnas arbete i samma utsträckning som det är för poliserna. Om 

vi studerar detta fenomen utifrån Lyubomirskys (2008) copingteori, kan det vara ett sätt för 

socialsekreterarna att hantera jobbiga känslor. Denna emotionella distans till de unga kan vara 

kognitiva och emotionella strategier för att klara av de svåra situationerna som 

socialsekreterare ibland befinner sig i. Ett sätt att hantera alla jobbiga saker de får se och höra 

i sitt dagliga arbete. Socialsekreterarnas sätt att hantera svåra situationer skiljer sig från 

polisens sätt att hantera svåra situationer. Ett förhållningssätt som kan göra att de inte blir 

utbrända samtidigt som de kan bli så att de inte riktigt tillåter sig själva att känna och komma 

en ung person nära vilket kan skapa en formell, avståndstagande arbetskultur. I studien utförd 

av bland andra Chenot (2009) lyfts det fram två olika typer av arbetskulturer inom 

socialtjänsten, passiv, försvarsarbetskultur och konstruktiv, lösningsfokuserad arbetskultur. 

Det är svårt att placera socialtjänsten inom något av dessa fack. Dels för att jag har intervjuat 

en bråkdel av socialsekreterarna inom socialtjänsten och dels för att min studie visar att 

förhållningssätt till arbetet skiljer sig från enhet till enhet och från person till person. För 

övrigt skiljer det sig inte enbart från individer till individer utan det finns olika 

förhållningssätt för en och samma person. Alla tre socialsekreterare var mycket aktiva i sitt 

engagemang att utveckla arbetsmetoder som förbättrar verksamheten. De visar värme och att 

de vill den unga väl och tror på dess egen och familjens egen förmåga till förändring. 

Samtidigt som de var passiva i att de styrdes av lagar och en byråkratisk organisation som de 

inte alltid tyckte var bra, men var tvungna att acceptera. En socialsekreterare tyckte dock att 

det var socionomens arbetsuppgift att stå upp för detta samtidigt som hon utryckte till viss del 

hjälplöshet och att hon måste inse sina begränsningar. Ytterligare en del som tyder på en 

passiv, försvarsarbetskultur är socialsekreterarnas brist på beskrivningar av relationer till de 

unga och hur de beskriver på olika sätt att de inte ska komma för nära. Trotts ett stort 

engagemang och mycket kunskap kan jag i jämförelse med de poliser som jag intervjuade 

tänka att socialsekreterarna har mer av en passiv, försvarsarbetskultur då de inte lika mycket 

som poliserna har samma mottaglighet till sina klienter och då de hänvisar sina begränsningar 

till lagar, ekonomi och organisation. 

 Samtidigt som socialsekreterarna beskriver hur de är begränsade av lagar och 

organisationen framkommer det i polisens och socialsekreterarnas beskrivningar att det är 

socialsekreterarna och inte polisen som har makten att agera eller inte agera, omhänderta eller 
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inte omhänderta. Det är en dubbeltydlig roll för socialsekreterarna, begränsningen i att hjälpa 

en ung person samtidigt som de är de enda som har makten att ge insatser. Ytterligare en 

aspekt i polisens och socialtjänstens roller är att poliserna i vissa fall i denna studie har tagit 

på sig en socialarbetares roll och socialsekreterarna har i vissa fall mer intagit en vad som kan 

ses som en klassisk polisroll med tydliga gränser och att inte komma för nära. Socialstyrelsen 

(2009:17-31) menar att det är en risk för att socialtjänsten renodlar sin roll som verkställande 

del av rättssystemet. Tärnfalk (2007:17-20) menar att socialtjänsten har ett motstridigt 

uppdrag. I socialsekreterarnas beskrivning av deras arbetskultur lyser detta igenom. Att deras 

roll som socialarbetare är mindre omhändertagande och involverade i jämförelse med 

polisernas beskrivning av deras arbetskultur. Även om de intervjuade socialsekreterarna inte 

personligen är involverade i att verkställa domstolsbeslut så är det en del av deras arbetsplats 

som i sig kan skapar en arbetskultur som genomsyrar arbetsplatsen.  

 I observationer av polisens och socialsekreterares beteende är övervägande delen av båda 

yrkesgrupperna varma och tillmötesgående i sitt bemötande. Två av tre socialsekreterare 

visade på att de har en lättsam och skämtsam sida och skojade om allt mellan himmel och 

jord. Enligt Garbarino (2000) är det vanligt att socialarbetare har en galghumoristisk jargong 

för att skapa känslomässig distans. Att skämta om allt och inget är något som jag själv har 

uppmärksammat som ett vanligt förhållningssätt på de arbetsplatser där jag har varit inom 

socialtjänsten. Forskare menar på att engelsmännens sinne för svarthumor härstammar från 

andra världskriget då London bombades sönder och massvis med människor dog runtomkring 

dem. Att skämta om hemskheterna var ett sätt att klara av den fruktansvärda situationen 

(Kenrick m.fl. 2002:315). Kan detta vara socialsekreterarnas sätt att hantera svåra och 

känslomässigt påfrestande situationer? 
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Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva polisens och socialtjänstens 

arbetskultur i deras gemensamma arbete med unga personer som begår brott och hur 

samarbetet påverkar arbetskultur. Även om det från både polisen och socialsekreterarnas sida 

finns tankar om förbättring visar denna studie att både utredande polis och socialsekreterare i 

undersökningskommunen tycker att de har ett bra samarbete. Med undantag från en polis som 

varken beskrev samarbetet som bra eller dåligt. I jämförelse med intervjuerna från min 

förstudie är förståelsen, respekten och till viss del det gemensamma förhållningssättet mycket 

unikt för undersökningsgruppen.  

 I Gottschalk & Sommerseth Gudmundsen (2008:170-171) forskning av arbetskultur inom 

polisen visar det sig att det inte existerar enbart en typ av arbetskultur, utan att det skiljer sig 

åt från vilken arbetsuppgift polisen har. Min studie tyder på liknade resultat, då de intervjuade 

poliserna beskriver deras nuvarande arbete inom utredning och deras tidigare arbete i 

Ingripande verksamhet som olika. Garcias (2005:68-70) forskning visar att de maskulina 

arbetsuppgifterna anses ha högre status än de arbetsuppgifter som anses vara mer feminina så 

som arbete av mer socialt fokus. Även detta var något som framgick i min studie. Chenots 

med flera (2009) forskning av arbetskultur inom socialtjänst tyder på att det finns minst två 

typer av arbetskulturer. Den första är en passiv, försvarsarbetskultur och den andra är en 

konstruktiv, lösningsfokuserad arbetskultur (a.a.). Det var svårt att finna ett sådant 

sammanband i min studie, även fast det kunde urskiljas tendenser åt de olika arbetskulturerna. 

Min studie visar på att det för dessa socialsekreterare existerade en blandning av de båda olika 

arbetskulturena.  

 Min studie lyfter fram olika sätt att se på grupperingar inom utredande polisen och 

socialtjänsten. Min studie visar att ett bra och nära samarbete speglar av sig i likheter eller 

olikheter i arbetskulturen. Huruvida det är önskvärt att polisen och socialtjänsten ska ha 

liknade arbetskultur är en fråga som kräver empirisk kunskap av detta fenomen. Det som är 

intressant att se är att det finns ett sammanband. Resultatet visar på att polisen och 

socialtjänsten har samma övergripande mål, att deras arbete ska främja den unga och att se 

personen bakom brottet. När de kommer ner på mer detaljnivå och när vi plocka isär vissa 

värdeladdade ord som, respekt och empati så använder polis och socialtjänst dessa på olika 

sätt.  

 Denna studie visar att det finns likheter och olikheter i hur polisens och socialsekreterarnas 

beskriver arbetskulturer. De likheter och olikheter som beskrivs kan spåras till polisens 

värdegrund, socialarbetarnas etiska riktlinjer och till lagtext som de olika professionerna 



 43 

arbetar till största delen efter. I polisens värdegrund eller i Polislagen står det inget om 

personers självbestämmanderätt vilket det står om i socialarbetarnas etiska riktlinjer samt i 

Socialtjänstlagen. Detta är en av de skillnader som framkommer i polisens och 

socialsekreterarnas beskrivningar av deras arbetskultur. Studien visar även att 

förhållningssätt, arbetsmetoder och värderingar i många fall är beroende av individen. 

Min studie visar att polisen till viss del intar en vårdande och stöttande roll. En roll som 

kan förväntas av socialsekreterare. Den grupp av poliser som jag intervjuade beskriver en 

vårdande, kärleksfull, empatisk, respektfull, uppfostrande, stöttande och relationsskapande 

och feminin arbetskultur.  

En av de roller som socialsekreterarens beskriver består i att vara en person med makt 

samtidigt som deras makt är begränsade av den politiska organisation som de arbetar inom. 

Det framkommer i studien hur socialsekreterarna beskriver att lagar samt den politiska 

organisationen begränsar deras handlingsförmåga samtidigt som socialsekreterare i vissa fall 

tolkar lagen godtyckligt när det gäller närvaro vid polisförhör. Utifrån den grupp av 

socialsekreterare som jag intervjuade blir det en blandning och ibland motsägelsefull 

beskrivning av värdeladdade ord som beskriver deras arbetskultur.  Socialsekreterarna 

beskriver en empatisk, respektfull, varm, lättsam/skämtsam, professionell, avståndstagande, 

begränsad, maktutövande, maktlös arbetskultur och en arbetskultur där tron på människans 

egen förmåga och självbestämmanderätt dominerar. 
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Diskussion och egna reflektioner 

Olika typer av grupper kommer alltid att finnas och olika typer av samarbete, samt olika 

gruppfördelningar inom gruppen. Jag anser att det är bra att vara medveten om dessa och sin 

egen inställning till att tillhöra eller inte tillhöra en grupp. De likheter och olikheter som 

beskrevs av polis och socialsekreterare kan spåras till polisens värdegrund, socialarbetarnas 

etiska riktlinjer och till lagtext som de olika professionerna arbetar efter. Hur stor betydelse 

har dessa skrifter i att genomsyra organisationers arbetskultur? 

 Det är för mig som vuxen en anings rörigt med de olika enheterna och arbetsuppgifterna 

inom polisen och socialtjänsten. Hur är det då för den unga? Det bör finnas ett smidigare sätt 

att arbeta runt ungdomar som gör det lättare att samarbeta och lättare för den unga att se vem 

som gör vad och till vilket syfte. Vi får inte glömma för vems skull vi samarbetar. Inte för att 

det ska gå smidigare för myndigheter utan för att det i det långa loppet ska gynna den unga. 

 Studien visar att förhållningssätt, arbetsmetoder och värderingar i många fall är beroende 

av individers egen förmåga. Både poliser och socialsekreterare har stort utrymme att arbeta 

efter vad de anser är bäst. Det kan vara bräckligt att individers förmåga eller motivation ska 

påverka ett bra samarbete eller hur arbetet med unga personer ser ut. Arbetet med unga 

personer som begår brott är beroende av individer och hur väl de samarbetar med varandra 

och av vilka arbetsmetoder de väljer att använda sig av. En översikt över vad som är bra för 

den unga lagöverträdaren skulle vara önskvärt där tidigare forskning och expertutlåtanden kan 

användas. Att polisen och socialtjänst sätter upp ett program eller gemensamma 

arbetsmetoder eller olika arbetsmetoder, där det finns ett medvetet mål som alla kan arbeta 

mot. Det här är polisens del i arbetet och det här är socialtjänstens del och tillsammans uppnår 

vi det här. Vi kan fråga oss. Vilken roll ska polisen och socialsekreteraren inta? Hur påverkar 

dessa roller den unga? Är det bra att för den unga att få konsekvenser? Avskräcker det? I 

sådant fall, på vilket sätt? Vilka konsekvenser har visat sig vara bra och ge effekter? Hur kan 

vi gemensamt lägga upp vårt arbete så att det enligt forskning och experter ger bästa möjliga 

resultat? Det hade även varit önskvärt att olika grupper inom socialtjänsten och polisen som 

arbetar med varandra att de träffas regelbundet och diskutera fram målsättning och 

värdegrund. Vad innebär empati och respekt för dig och hur visar det sig i ditt arbete? Inte för 

att de ska tycka och tänka på samma sätt utan för att förstå att exempelvis ordet respekt kan 

betyda en sak för mig och en annan sak för dig och ha en förståelse för detta.  
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 Även om polisen i vissa fall visar sin ”polisroll” genom att sätta på uniform och vara 

”stränga” så visar min studie att polisen intar en vårdande, relationsskapande och stöttande 

roll. En roll som kan förväntas av socialsekreterare. Medan socialsekreterarna har en något 

mer avståndstagande roll. Jag undrar över om gränserna mellan socialtjänsten och polisen kan 

av de unga till viss del uppfattas som något luddiga. Hur uppfattar och påverkas de unga av 

dessa luddiga roller?  

 Jag berördes under studiens gång av polisen och socialtjänsten engagemang för dessa unga 

personer som begått brott. Jag blev positivt överraskad över de utredande polisernas kärlek 

och värme för de unga. När dessa poliser går i pension vilket två av dem snart gör hoppas jag 

att de nya personerna som kommer in i arbetet påverkas av dessa kvinnor och deras vårdande, 

relationsskapande arbetskultur. 

 En av de roller som socialsekreterare beskrev består av att vara en person med makt 

samtidigt som deras makt är begränsade av den politiska organisation som de arbetar inom. 

Det framkommer i studien hur socialsekreterarna beskrev att lagar samt den politiska 

organisationen begränsar deras handlingsförmåga samtidigt som socialsekreterare i vissa fall 

tolkar lagen godtyckligt när det gäller närvaro vid förhör. Behöver lagtext ses över av närvaro 

vid förhör samt andra lagar som begränsar socialsekreterarna i vad de vill göra? Vad är det i 

organisationen som gör att socialsekreterarna känner sig begränsade? Vad kan göras åt detta? 

 I avseende till socialsekreterarnas förhållningssätt till sitt arbete, kan jag förstå att de inte 

vill bli utbrända och därför inte vågar ta till sig för mycket samtidigt som jag inte tycker det är 

något fel med att känna och bli ledsen när vi upplever jobbiga saker. Polisen beskriver att de 

känner och blir ledsna när det går dåligt för ungdomar. Tar socialtjänsten bort en viktig aspekt 

eller tillgång i deras realistiska tänkande? Vad innebär det att begränsa sig i hur nära man kan 

komma någon? Samtidigt som man ska vara realistisk och inte ta på sig mer än vad man kan 

hantera kan detta förhållningssätt skapa en negativ arbetskultur av cynism. Kan 

socialsekreterarnas realistiska sida spegla av sig på klienter och andra som socialsekreteraren 

träffar? En socialsekreterare beskrev hur hon ser och uppskattar det lilla i det hon kan 

förändra, samtidigt som hon inte vågar hoppas. Jag anser att det är viktigt att förstärka 

förhållningssätt där jag kanske inte lyckade göra något för dessa tio personer, men se här, 

detta lyckades jag med. Jag skapade en förändring för den här personen och det är värt 

mycket. 

 I förslag till kommande uppsatser vill jag belysa ett genusperspektiv. Största delen av unga 

lagöverträdare är killar. Det finns en osynlig grupp barn och ungdomar som vänder sin vrede 

inåt (Garbarino, 2000:24). För tjejer är det mer vanligt att svåra familjeförhållanden eller 
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psykisk ohälsa utrycks genom exempelvis självskadebeteende och i vissa fall självmord. Det 

läggs ner mycket resurser och energi på utåtagerande barn och ungdomar då de 

uppmärksammas lättare. Det är viktigt att inte glömma bort de barn och ungdomar som mår 

dåligt och inte utrycker det på ett utåtagerande sätt och därför inte lika lätt får hjälp eller stöd. 

Hur arbetar skolor, fritidsgårdar och socialtjänsten med dessa unga personer? 
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Bilagor 
Här har jag lagt till de bilagor som jag har använt under studiens gång. 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev  
 
Information till deltagande i studie 
 
Hej. 
 
Jag heter Maria Kirby och läser till socionom vid Ersta Sköndals högskola. Jag går 8:e och 

sista terminen och skriver nu en c-uppsats om polisen och socialtjänsten och deras arbete med 

unga lagöverträdare. Jag ämnar undersöka hur polisen och socialtjänsten ser på sin egen 

yrkesroll, på varandras yrkesroller och det gemensamma arbetet med unga lagöverträdare.  

 

Jag ska utföra en kvalitativ undersökning och kommer att intervjua fyra poliser och fyra 

socialsekreterare. Samtliga arbetar med unga lagöverträdare antingen med utredning inom 

polis och socialtjänst eller vid mottagningsenheten inom socialtjänst. En intervju beräknas ta 

ca en timme och kommer att spelas in för att underlätta analys av samtal. Inspelningar och 

anteckningar kommer att förstöras efter att c-uppsatsen blivit godkänd. I uppsatsen kommer 

endast yrkesrollen av den intervjuade att framgå. Det kommer inte att framgå vem som sagt 

vad och ingen utomstående kommer att kunna identifiera personer. Medverkan i studien är 

frivilligt och du kan när som helst under studien välja att avbryta din medverkan. 

Jag kommer att skicka färdig c-uppsats till din arbetsplats. Uppsatsen kommer även finnas 

tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas hemsida.  

 

Jag är tacksam över att du vill och tar dig tid till att medverka i min undersökning. Dina 

erfarenheter och din kunskap är av stort värde.  

 

Vid frågor angående intervjun eller c-uppsatsen kan du kontakta mig på telefon 0739 880024 

eller e-post mia_kirby@hotmail.com. 

 

Vänligen  

 

Maria Kirby 



 50 

Bilaga 2 - Frågor till polis och socialsekreterare 
 

Arbete   

1) Vad tror du har påverkat dig i ditt yrkesval? 

(Bakgrund, tidigare erfarenheter, nuvarande intresse) 

 

2) Vilka kvalitéer/egenskaper anser du är viktigt att besitta i ditt arbete? 

 

3) Kan du beskriva hur du som utredare arbetar med unga lagöverträdare? 

(Relationer, kontakter med unga och personer runtomkring den unga) 

 

4) Finns det någon skillnad mellan hur du såg på ditt kommande yrke som student och hur du 

ser på ditt yrke nu som yrkesverksam?     

 

Samarbete  

5) Vad tycker du fungerar bra och mindre bra i samarbetet mellan socialtjänst och polis? 

(Närvarar socialtjänsten vid förhör? Vad beror detta på?) 

 

6) Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att samarbetet mellan polisen och socialtjänsten 

såg ut? 

 

Avrundande frågor innan jag avslutar 

9) Är det något som du anser är viktigt som vi inte har pratat om?  


