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Sammanfattning 

Social insatsgrupp är en strukturerad samverkan mellan i första hand polis, socialtjänst och 

skola med målen att förhindra nyrekrytering av ungdomar till kriminella grupperingar samt att 

underlätta avhopp från kriminella grupperingar. I examensarbetet har jag undersökt vad 

begreppet unga i riskzonen innebär för professionella från polis och socialtjänst i social 

insatsgrupp i Södertälje kommun. Södertälje kommun är en av de tolv kommuner där 

Rikspolisstyrelsen inrättat pilotverksamheten social insatsgrupp på uppdrag av regeringen. 

Syftet med studien är att undersöka hur representanter från myndigheterna polisen och 

socialtjänsten i samverkansprojektet social insatsgrupp i Södertälje kommun definierar unga i 

riskzonen. Detta med målet att försöka förstå vilka ungdomar som blir selekterade att ingå i 

projektet. 

 

Nyckelord: Unga, Riskzon, Ungdomar, Polis, Socialtjänst, Kriminalitet, Samverkan, 

Prevention. 

 

Abstract 

Community Intervention Team [social insatsgrupp] is a Swedish structured cooperation 

between authorities of the departments of Police and Social Work in order to, and with the 

common goal to, prevent new recruitment of Youth into Criminal groups and facilitate getting 

off from the Criminal groups. This study is about how the term Youth at Risk [unga i 

riskzonen] (to develop a Criminal behavior) is used and how it is explained by professionals 

from the Police and the Social Work authorities in Södertälje, Sweden. Södertälje is one of the 

twelve areas within Sweden that are chosen for the pilot project on Community Intervention 

Team [social insatsgrupp] on behalf of the Swedish National Police. The purpose of this study 

is to analyze how representatives of authorities, the policemen and the social workers, in the 

joint Community Intervention Team in Södertälje [social insatsgrupp i Södertälje kommun], 

define and make use of the term Youth at Risk [unga i riskzonen]. The goal of this study is to 

understand how the young people are selected to be part of the project. 

 

Keywords: Community, Intervention, Team, Youth, Risks, Cooperation, Criminal, Offenders, 

Juvenile, Young, Cooperation, Co-operation, Police, Social, Work, Service, Intervention, 

Prevention. 



    

2 
 

 

 

 

 

”…riskzon, det är att födas i den här världen…” 

 

Oscar Ruderstadh, lots 

Social insatsgrupp i Södertälje kommun 
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1 Inledning 

Inom ramen för denna studie undersöks hur två socialarbetare och två poliser definierar 

begreppet unga i riskzonen. De fyra intervjupersonerna är centrala personer i 

samverkansprojektet social insatsgrupp i Södertälje kommun. Social insatsgrupp är en 

strukturerad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola med målet att förhindra 

nyrekrytering av ungdomar till kriminella grupperingar. Bakgrunden till pilotprojektet med 

sociala insatsgrupper är ett resultat av att regeringen i februari 2009 förordnade dåvarande 

länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad, att vara särskild utredare där syftet var att 

lämna konkreta åtgärdsförslag för att förhindra kriminella grupperingars etablering i 

samhället. Ett år senare resulterade uppdraget i betänkandet Kriminella grupperingar: 

motverka grupperingar och underlätta avhopp (SOU 2010:15). Följden av detta betänkande 

(och efterföljande regeringsbeslut 2011-03-03) blev att Rikspolisstyrelsen, RPS, fick 

uppdraget att inrätta sociala insatsgrupper på försök i tolv pilotorter i Sverige år 2011.  

En social insatsgrupp kan beskrivas som en verksamhet som har kommunens socialtjänst 

som huvudman men att verksamheten i sig sker i, och under, samverkan i huvudsak mellan 

socialtjänsten och polisen i kommunen. Även andra aktörer kan ingå vid behov för att 

förhindra att den unge nyrekryteras till kriminella grupperingar eller för att underlätta avhopp 

från kriminella grupperingar. Exempelvis är skolan ofta en viktig samverkanspartner och kan 

därför ingå i samverkan kring den unge. Det första projektet i Sverige med sociala 

insatsgrupper initierades dock regionalt i Stockholms län redan år 2010 på uppdrag av den 

dåvarande länspolismästaren i Stockholms län. 

Projektet med sociala insatsgrupper är således en nyligen uppförd samverkansstruktur som 

sträcker sig över fältet socialt arbete och jag har därmed ansett det vara lämpligt att studera 

hur representanter från socialtjänst och polis definierar unga i riskzonen i ett tidigt skede av 

denna samverkan.  

1.1 Problemformulering 

Arbetet i de sociala insatsgrupperna ska enligt regeringsbeslutet vara inriktat mot unga i 

åldern 15-25 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil (Regeringen 2011). Det vill säga 

mot de unga som anses befinna sig i en så kallad riskzon. Arbetet bygger på en långsiktig och 

strukturerad samverkan kring den unge under ledning av socialtjänsten. Med samverkan 

menas här ett formaliserat arbete med en definierad målgrupp mellan flera aktörer och vidare 

att aktörerna verkar tillsammans (Mallander 1998). Begreppet unga i riskzon är ett vitt 

begrepp och hur det definieras torde sannolikt vara nära sammanknutet med vilka insatser 
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som anses lämpliga för att förhindra att ungdomar etablerar en kriminell livsstil. När en 

långsiktig samverkan mellan flera människobehandlande organisationer ska etableras har det 

stor betydelse att i inledningsskedet tydliggöra hur centrala begrepp definieras av de 

samverkande aktörerna (Danermark, s. 30, 2005; Josefsson m.fl., s. 11, 2007; Eriksson, s. 92, 

2007). I samverkande grupper kring barn och unga är det vanligt att det finns olika 

uppfattningar om vad som är ett problem och vilken innebörd olika centrala begrepp har 

(Westrup & Persson, s. 59-60, 2007). I samverkan korsas skilda organisationskulturer, 

språkbruk, värdegrund och traditioner (a. a. s. 61-62). Inom den sociala insatsgruppen ska 

professionella från i första hand socialtjänst och polis definiera begreppet unga i riskzonen för 

att nå en gemensam målgrupp för insatser och åtgärder. Mot bakgrund av detta anser jag att 

det är viktigt att studera hur socialtjänst och polis definierar detta begrepp i praktiken. Detta 

för att dels försöka relatera intervjupersonernas definitioner teoretiskt och dels försöka förstå 

vilka ungdomar som kan bli föremål för insatser.  Att studera myndigheters intervenering i 

medborgarnas liv i allmänhet och i barn och ungas liv i synnerhet utgör en stor del av 

forskningen i socialt arbete. Uppsatsens studieobjekt är således socialtjänsten och polisens 

definition av begreppet unga i riskzonen vilket studeras i arenan social insatsgrupp i 

Södertälje kommun. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur representanter från polis och socialtjänst i 

samverkansprojektet social insatsgrupp i Södertälje kommun definierar begreppet unga i 

riskzonen. Detta med målet att försöka förstå vilka ungdomar som blir selekterade att ingå i 

projektet. 

 Ovanstående syfte undersöks utifrån följande frågeställningar: 

 Vad är social insatsgrupp? 

 Hur definierar respektive intervjuperson begreppet unga i riskzonen? 

 Vilka ungdomar ingår i urvalet till sociala insatsgruppen utifrån intervjupersonernas 

definitioner av unga i riskzon? 

3 Om Södertälje 

Nedan följer en beskrivning av den kontext som den sociala insatsgruppen i Södertälje 

kommun verkar i. Detta för att jag anser det vara motiverat i en kvalitativ studie att så långt 
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som möjligt beskriva de miljöer som verksamheter, människor och skeenden utspelar sig i och 

som, i det här fallet, har en koppling till social insatsgrupps verksamhet. Södertälje är en 

internationell och mångkulturell stad och den bestod år 2010 av 86 246 invånare av vilka 

13 360 personer befinner sig i åldern 15-25 år. 44 procent av invånarna i Södertälje har 

utländsk bakgrund (Lundkvist 2010). Södertäljes miljonprogramsområden
1
 Fornhöjden, 

Geneta, Hovsjö och Ronna anses vara storstadsområden som präglas av en låg 

sysselsättningsgrad, låga inkomster och svaga studieresultat under år 2010. I nyss nämnda 

områden pågår en utflyttning av personer och familjer med högre inkomster och samtidigt en 

inflyttning av personer och familjer med låga inkomster (a. a.). Södertälje kommun har 

statistiskt sett hög andel brott i jämförelse med Sverige i övrigt. Dock har Södertälje kommun 

en lägre andel brott vid en regional jämförelse i Stockholms län.  Under 2010 minskade, 

exempelvis, utomhusvåldtäkterna med 23 procent, misshandel utomhus minskade med 10 

procent och bostadsinbrotten minskade med 31 procent (a. a.). Södertälje är den kommun i 

Sverige år 2010 där medborgarna är mest oroliga för brottsligheten i samhället, 36 procent i 

jämförelse med 22 procent i Sverige i övrigt (a. a) . 

Figur 3.1 Tabell över antal brott per hundratal invånare 

Totalt antal brott/100 inv. År 2009 År 2010 År 2011 

Hela Sverige 15,1 14,6 15,0 

Stockholms län 20,2 19,4 20,0 

Södertälje kommun 17,6 15,3 15,8 

(Statistik från Brottsförebyggande Rådet, sammanställd 2012-05-25) 

4 Social insatsgrupp – organisering och verksamhet 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan samverkansmodellen för social insatsgrupp, mellan 

aktörerna Södertälje kommun och Södertälje polismästardistrikt, delas upp i tre undergrupper; 

styrgrupp, operativ samverkansgrupp samt beredningsgrupp (figur 4:1). Samtliga 

undergrupper har olika målsättningar i samverkansmodellen. Styrgruppen har som 

målsättning att skapa långsiktiga och hållbara strategier som förebygger att ungdomar begår 

brott eller rekryteras till kriminella nätverk. Operativ samverkansgrupp har som målsättning 

att knyta samverkande funktioner, anordna övergripande utbildningsinsatser, följa den 

operativa verksamheten samt hantera frågor av operativ karaktär. Beredningsgruppen har 

                                                 
1
 Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under åren 1965-1975 som 

blev följden av ett riksdagsbeslut år 1965. Målet var att bygga en miljon bostäder på kort tid och samtidigt 

förbättra bostadsstandarden. 
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målsättningen att skapa innehåll, göra urvalet (vilka unga blir föremål för insatsen social 

insatsgrupp), arbeta fram rutiner utifrån rådande lagstiftning samt skapa samverkan. I samtliga 

tre undergrupper i samverkansmodellen återfinns representanter från olika funktioner inom 

Södertälje kommun och Södertälje polismästardistrikt (figur 4:1). 

Figur 4.1 Representationen i samverkansmodellens tre undergrupper 

 

 

Huvudman för verksamheten social insatsgrupp i Södertälje är socialtjänsten i Södertälje 

kommun och den fysiska arbetsplatsen är inrymd i Polismyndighetens lokaler vid Nygatan 22 

i centrala Södertälje. Social insatsgrupp i Södertälje består av en gruppchef och två lotsar när 

detta skrivs under våren 2012. I Södertälje kommun är lotsarna i Social insatsgrupp 

organisatoriskt inplacerade jämte de båda andra kommunala verksamheterna Medling och 

Stödcentrum för unga brottsoffer under Ungdomsenheten 13-20. Samtliga tre verksamheter 

har samma gruppchef och är samlokaliserade i samma fastighet. 

4.1 Lots i social insatsgrupp 

Lotsarna i social insatsgrupp i Södertälje är socionomer. Deras primära arbetsuppgift är att 

försöka inge den unge hopp och tillsammans med denne söka och se alternativ till en 

kriminell livsstil. I övrigt kan lotsens arbetsuppgifter karaktäriseras som en samordnarroll av 

befintliga insatser inom skola, polis och socialtjänst vilket följande kommer att belysa. Lotsen 

utför, på uppdrag av beredningsgruppen, individuella analyser av ungdomarna med hjälp av 
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riskbedömningsinstrumenten Ester
2
 och Savry

3
. Vid en aktualisering av en ungdom, som 

bedöms vara en lämplig mottagare av insatser från social insatsgrupp, inhämtar lotsen 

samtycke från den unge och dess vårdnadshavare. Lotsen ansvarar för att sammankalla till 

nätverksmöten med den unge, vårdnadshavare, socialsekreterare, kontaktpolis, skolpersonal, 

fältassistent, familjebehandlare, kontaktperson m.fl. i den unges nätverk vilka anses lämpliga 

att medverka. Vidare ansvarar lotsen för att i detta nätverksmöte upprätta en handlingsplan 

samt följa upp att det som skrivs ned i handlingsplanen efterföljs (se exempel på 

handlingsplan bilaga 4). Detta genom att besöka skolan, att hålla kontakt med polisen, att 

besöka föräldrar och träffa den unge i olika miljöer och arenor som den unge uppehåller sig i. 

Lotsen följer också med den unge till polisförhör, rättegångar, skolmöten och/eller arbets-

/praktikrelaterade möten. Vidare ankommer det på lotsen att löpande förse och uppdatera 

berörd socialsekreterare med information om och kring den unge och dennes sammanhang. 

Motivationsarbete är en annan viktig arbetsuppgift för lotsen, att upprätthålla motivationen 

hos den unge till att ta emot de beviljade insatserna. Utifrån lotsens bedömning genomförs 

även programmet Vägvalet
4
 med den unge och lotsen som ett led i insatsen. 

4.2 Kriterier för insatsen social insatsgrupp 

Grundläggande formella kriterier som möjliggör att den unge kan bli föremål för den 

beslutade insatsen social insatsgrupp är att den unge ska vara misstänkt för minst fyra brott, att 

den unge är folkbokförd i Södertälje kommun, innehar en ålder mellan 15 och 25 år samt att 

den unge och dennes vårdnadshavare samtycker till insatsen (se exempel på samtycke i bilaga 

5). Individerna i denna grupp, som kan bli föremål för insatser av social insatsgrupp, klassas 

därefter in i följande fyra nivåer. Den första nivån avser unga som ej dömts för något brott 

och som skolkar från skolan, vistas ute sent, befinner sig i bekantskapskretsen kring andra 

unga som återfinns i nivå tre eller fyra (se vidare) eller brukar alkohol eller droger. Den andra 

nivån avser förstagångskriminella som har dömts för ett eller två brott, exempelvis, brott mot 

knivlagen, snatteri, skadegörelse och/eller innehav av narkotika. Den tredje nivån avser unga 

som blivit dömda för upprepad allvarlig kriminalitet och som dömts för tre eller flera brott, 

exempelvis, inbrott, grov skadegörelse, drogförsäljning och/eller olaga hot och/eller ingår i en 

                                                 
2
 Bedömningsinstrumentet Ester har tagits av Örebro universitet och består av frågeformulär som syftar till att 

finna individer med, eller risk för utveckling av, ett normbrytande beteende. Namnet Ester är en förkortning av 

Evidensbaserad StrukTurerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer.  
3
 Bedömningsinstrumentet Savry är utarbetat av Randy Borum, Patrick Bartel och Adelle Forth år 2002och är ett 

strukturerat beslutsstöd för bedömning av risk- och skyddsfaktorer bland ungdomar som uppvisat ett antisocialt 

utagerande beteende. Namnet Savry är en förkortning av Structured Assessment of Violence Risk in Youth. 
4
 Vägvalet är ett program för ungdomar och vuxna som befinner sig i, eller riskerar att utveckla, en kriminell 

livsstil. Metoden i programmet bygger på uppfattningen att kriminella tankar har samband med kriminellt 

handlande. Syftet med programmet är att motverka eller bryta en kriminell livsstil. 
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kriminell gruppering. Den fjärde nivån avser unga som begått flertalet brott som innefattar 

personfarlig kriminalitet (våldsbrott, personrån, vapenbrott eller liknande) som bedöms inneha 

en svår allvarlighetsgrad. Det existerar dessutom en variant av nivå fyra som avser unga 

vuxna som vill bryta med kriminella grupperingar och hoppa av en pågående kriminell 

livsstil. 

Utifrån ovan nivåklassning fokuserar social insatsgrupp i Södertälje kommun på individer 

som bedöms befinna sig i nivå tre och nivå fyra samt i undantagsfall även individer som 

bedöms befinna sig i nivå två. Detta innebär unga som är lagförda en gång, 

tillfällesbrottslingar och lagförda två till tre gånger, unga som återfallit i brott och lagförda 

fyra till åtta gånger samt högaktivt kriminella vilket avser lagförda nio gånger eller mer. 

4.2.1 Aktualiseringsprocess med tre ingångar 

Det finns tre möjliga ingångar för att anmäla och aktualisera den unge så att denne kan bli 

föremål för insatser från social insatsgrupp. Dessa tre ingångar är anmälan via polis, anmälan 

via socialsekreterare eller via en extern anmälan. En extern anmälan kan exempelvis vara en 

anmälan från skolan som tagits emot av mottagningsgruppen hos socialtjänsten. 

Beredningsgruppen, som sammanträder en gång i veckan, är det organ i samverkansmodellen 

som har mandat att göra urvalet av vilka unga som är lämpliga att ta emot insatser från social 

insatsgrupp (för representanter i beredningsgruppen se vidare figur 4.1). 

Efter att ett ärende inkommit från någon av de tre anmälningsingångarna behandlas det vid 

minst två separata sammanträden av beredningsgruppen som gör urvalet av vilka ungdomar 

som ska föreslås social insatsgrupp. Detta förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda och att 

vårdnadshavare samt den unge själv samtycker till detta.   En enkelriktad sekretess råder vid 

beredningen av ärendet i beredningsgruppen fram till dess att ett samtycke inhämtats. Detta 

samtycke medger samtidigt att sekretessen hävs inför fortsatt beredning. Polismyndighetens 

representanter kan alltid delge socialtjänsten information som de har om den unge. Dock har 

socialtjänsten sekretess mot att delge polisen information om den unge fram tills dess att ett 

medgivande om att sekretessen hävs har inhämtats från den unge samt även från dennes 

vårdnadshavare om den unge är under 18 år. 

Det formella beslutet om vilken ungdom som faktiskt ska ingå i social insatsgrupp fattas 

dock socialtjänsten. Detta beslut fattar socialtjänsten utifrån beredningsgruppens förslag.  Om 

beredningsgruppen kommer fram till att de beslutar att föreslå att den unge ska beviljas 

insatsen social insatsgrupp, så delegeras det formella myndighetsbeslutet till ansvarig chef vid 

socialtjänsten. 
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4.2.2 När polisen aktualiserar 

Av de tre ingångar för en möjlig aktualisering för insatsen social insatsgrupp, går två 

ingångar via socialtjänsten. Den tredje ingången, via polisen, ser något annorlunda ut och är 

därför beskriven i det följande (se även bilaga 6, s. 1). Den tjänstgörande polisen fyller i en 

riskbedömningsmall, ett dokument med namnet Ung i riskzon, och lämnar denna till 

ungdomskoordinatorn vid kriminalunderrättelsetjänsten hos Polismyndigheten som därefter 

kompletterar dokumentet genom sökningar i Polismyndighetens olika informationsregister. 

Ungdomskoordinatorn överlämnar därefter dokumentet till beredningsgruppen som vid sitt 

första veckomöte beslutar om ärendet är kvalificerat för social insatsgrupp. Om 

beredningsgruppen vid sitt första möte avslår ärendet för fortsatt beredning för social 

insatsgrupp avslutas således ärendet hos beredningsgruppen. Samtidigt är dock ärendet 

överlämnat som en SoL 14-anmälan till socialtjänsten för fortsatt utredning i Södertälje 

kommun. Om beredningsgruppen istället, vid sitt första möte, bifaller ärendet för fortsatt 

beredning för social insatsgrupp så får socialtjänsten i uppdrag att komplettera ärendet med 

socialtjänstens riskbedömningsverktyg Ester och Savry samt inhämta ett samtycke till att 

undanröja sekretessen. Efter det att ett samtycke inhämtats sammanträder beredningsgruppen i 

ett andra möte, och använder och jämför resultaten från dokumentet ”Ung i riskzon” och 

resultaten från Ester och Savry. Baserat på utfallet av dessa verktyg fattar beredningsgruppen 

beslutet om att föreslå att den unge blir föremål för insatsen social insatsgrupp. Det formella 

myndighetsbeslutet fattas dock av ansvarig gruppchef inom socialtjänsten i Södertälje 

kommun, och har då formen av en beviljad insats. Därefter utförs den beslutade insatsen av 

lotsen i social insatsgrupp i Södertälje kommun i enlighet med myndighetsbeslutet genom att 

kalla samman ett nätverk som innefattar den unge själv och vidare kan bestå av dennes 

vårdnadshavare, socialsekreterare, kontaktpolis, skolpersonal och fältassistent. Även andra 

resurser som exempelvis familjebehandlare och kontaktperson kan ingå i nätverket om lotsen 

tillsammans med den unge och dennes vårdnadshavare anser detta vara viktigt. I detta första 

nätverksmöte kring den unge upprättas en individuell handlingsplan (se exempel i bilaga 4) 

med tydliga mål och utpekade ansvarsområden och i kommande nätverksmöten följs insatsen 

upp. Lotsen rapporterar kontinuerligt progressen av insatsen till beredningsgruppen samt via 

journalanteckningar till utpekad ansvarig socialsekreterare för den unge i Södertälje kommun. 

Samtliga ärendeflöden för aktualiseringsprocessens tre ingångar återfinns grafiskt beskrivna i 

bilaga 6. 
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4.3 Aktuella ungdomar våren 2012 

Nio ungdomar är för närvarande aktuella i social insatsgrupp i Södertälje kommun. Södertälje 

polismästardistrikt har fram till idag genomfört och upprättat ett trettiotal riskbedömningar 

och socialtjänsten i Södertälje kommun har aktualiserat, med några få undantag, samma 

ungdomar. I Polismyndighetens register över anmälningar (RAR
5
) förekommer var och en av 

ungdomarna i en frekvens på mellan tre till tjugofyra punkter. 80% av ungdomarna återfinns 

också som målsägare i RAR. Åldern på de nio ungdomarna är 15-19 år. Sammantaget bedöms 

samtliga ungdomar ha en bristfällig skolgång och utbildning. 70% av ungdomarna har 

konstaterade neuropsykiatriska diagnoser, exempelvis ADHD, i några fall saknas utredning 

vilket innebär att andelen kan vara högre. 

5 Tidigare forskning    

Sociala insatsgrupper är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Ännu så länge finns endast en 

skriftlig uppföljning genomförd av det första, regionala, projektet med sociala insatsgrupper i 

Stockholms län: Uppföljning av implementering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: 

Framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter (Vainik 2012).  En utvärdering av den 

nationella satsningen genomförs för närvarande av Ersta Sköndal Högskola. Dock finns 

flertalet deskriptiva utvärderingar om processen samverkan kring unga i riskzon som har 

likheter med social insatsgrupp, exempelvis, Samtidigt Först
6
(Vainik 2009), och Ung och 

trygg i Göteborg
7
(Forkby 2005; Forkby 2006; Forkby 2007). I ett internationellt perspektiv 

finns även exempel på organiserad samverkan mellan polismyndigheter och sociala 

myndigheter som påminner om sociala insatsgrupper i Sverige. Ett exempel, som även varit 

inspiration till regeringens satsning på sociala insatsgrupper (SOU 2010:15), är engelska YOT 

som är en förkortning av Youth Offending Team (Youth Justice Board, s. 3, 2012). 

Då uppsatsens studieobjekt handlar om begreppet unga i riskzonen och inte om samverkan 

kring barn och unga i allmänhet har jag valt att i teori och forskning fokusera på de områden 

där social insatsgrupp får anses verka i. Med andra ord har jag studerat tidigare forskning och 

teori om sambandet mellan sociala och strukturella riskfaktorer och ungas kriminalitet. 

                                                 
5
 Namnet RAR är en förkortning av Rationell Anmälnings Rutin, i detta register hos Polisen hamnar individer 

som misstänks för brott eller individer som själva blivit utsatta för brott. En punkt i RAR innebär att individen 

antingen är misstänkt för att ha begått ett brott eller att individen själv blivit utsatt för ett brott. 
6
 Samtidigt Först är en modell för samverkan gällande unga i riskzonen för stadsdelen Spånga-Tensta i 

Stockholm (stadsdelen ingår numera som en av de tolv pilotområdena för inrättandet av sociala insatsgrupper ). 
7
 Ung och trygg i Göteborg bildades år 2004 med syftet att motverka rekrytering till kriminella gäng och är ett 

samarbete mellan Göteborgs stad, polisen, åklagarmyndigheten, de kommunala bostadsföretagen samt Mölndals 

stad. 
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Exempelvis forskning om sambandet mellan brottsbelastning och den sociala situationen, 

forskning om normbrytande beteenden i barndomen samt forskning om skolan, fritiden och 

familjen som viktiga arenor för den unge och som anses ha påverkan på unga som riskerar att 

hamna i kriminalitet. Samtliga är områden som kan sägas fylla begreppet unga i riskzonen 

beroende på hur den enskilde professionen definierar begreppet.  

5.1 Kriminalitet - ett multideterminerat fenomen   

Kriminalitet är enligt forskningen ett ”multideterminerat” fenomen. Detta innebär att det finns 

en mängd risk- och skyddsfaktorer som i olika kombinationer är förknippade med en 

varierande risk för delaktighet i brottsligt beteende. Även när det gäller risken för fortsatt och 

långvarig kriminalitet åberopas många olika faktorer i forskningen. Det beror på att barn och 

ungdomar utvecklas i ett samspel mellan en rad olika sociala sammanhang – bland annat 

familjen, skolan, närsamhället, kamratkretsen – som alla påverkar varandra, se vidare Turner 

(2001), Ferrer-Wreder (2005). 

5.2 Normbrytande beteenden i barndomen  

För att förstå varför en ung person utvecklar ett kriminellt beteende bör man ta hänsyn till 

samspelet mellan personens egenskaper, erfarenheter och förutsättningar och omständigheter 

och förhållanden i hans eller hennes miljö. Man talar om risk- och skyddsfaktorer för 

kriminellt beteende som finns i flera olika nivåer, hos individen och familjen, bland 

kamraterna, lärare och andra, i skolan och närsamhället, i samhällets struktur, funktion och 

normer samt händelser och förändringar i miljön över tid (Andershed, H. & A-K., s. 29-30).  

De flesta som någon gång i sitt liv begår ett brott gör det i ungdomsåren, närmare bestämt i 

15-17-årsåldern, andelen ungdomar som begår brott är större än andelen barn och vuxna som 

begår brott (a. a. s. 25). För de flesta ungdomar är detta en övergående och ganska kort fas i 

livet men en liten del av dessa ungdomar, fem procent, fortsätter att begå brott under tonåren 

och upp i vuxen ålder och kommer därmed att stå för en relativt stor del av all brottslighet 

som begås, se vidare Stattin & Magnusson (1991). Man talar därför om en tillfällig 

kriminalitet som är begränsad till tonåren, och en mer ihållande kriminalitet som ofta, men 

inte alltid, startar redan i barndomen och kvarstår genom ungdomen ända upp i vuxen ålder, 

se vidare Moffitt (2007). Den typiska kriminaliteten ser olika ut för pojkar och flickor. Pojkar 

misstänks oftast för skadegörelse, misshandel och olovlig körning emedan flickor misstänks 

för snatteri, bedrägeri och narkotikabrott, se vidare Estrada & Granath (2008). De senaste 30 

åren har antalet ungdomar (i Sverige) som misstänks för någon typ av brottsbalksbrott i stort 

sett varit oförändrat (Andershed, H. & A-K., s. 26). De mest betydelsefulla faktorerna för att 
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utveckla ett kriminellt beteende kan, enligt författarna, vara faktorer hos den unge och 

faktorer i den närmaste miljön, exempelvis föräldrarna och deras egenskaper och 

uppfostringsmetoder samt kontakten mellan föräldrarna och barnet (Andershed, H. & A-K., s. 

30-31). Ju tidigare det kriminella eller normbrytande beteendet debuterar, desto större är 

risken att det ska bli varaktigt, se vidare Krohn m.fl. (2001); Lipsey & Derzon (1998); 

Patterson m.fl. (1998), vilket kan jämföras med kriminellt beteende som debuterar senare 

under ungdomstiden (Andershed, H & A-K., s. 27). Författarna i antologin drar, bland andra, 

följande slutsatser att de insatser som fungerar bättre än andra karakteriseras av att de har en 

terapeutisk grundidé, där inriktningen är att minska återfall i brott hos den unge genom att 

påverka dennes sätt att tänka, känna och bete sig, individens specifika behov och risknivå ska 

styra insatsernas omfattning och innehåll, (Andershed, H. & A-K., Söderholm Carpelan, K., s. 

170-171). 

5.3 Skola, fritid och familj viktiga arenor för unga i riskzonen 

Riskzonen för att utveckla kriminalitet kännetecknas av olika faktorer: i skolan är skolk, 

avhopp från skolan och dålig prestation i skolan viktiga markörer, i familjen är lågt 

föräldraengagemang, tvingande uppfostringsmetoder och bristande socialt stöd från 

föräldrarna viktiga markörer, se vidare Hussein & Strömbrink (2006). Författarna av studien 

lyfter fram föräldrarnas, skolans och fritidens roll. Deras slutsats blir att skola, fritid och 

familj har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet för unga som befinner sig i riskzonen 

för kriminalitet. En annan slutsats de samtidigt gör, och som de under studien blivit varse om, 

är att det är vanligt att dessa barn inte blir uppmärksammade utan det är först senare när de 

kommit upp i ålder som de har de uppmärksammats och då är det akuta problemlösningar som 

man får sätta in. Författarna undersökte om man kan förebygga kriminalitet för barn som 

befinner sig i riskzonen genom tidigare insatser i skola, familj och på fritid med frågor som; 

kan man se vilka barn/ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, vilka faktorer kan 

tänkas ha ett samband med kriminalitet och vad behöver dessa unga få för stöd/hjälp? 

5.4 Sambandet mellan brottsbelastning och sociala situationen 

Ring (1999) undersökte eventuella orsaker till skillnader i brottsbelastning mellan ungdomar i 

materialet från två riksrepresentativa undersökningar av självrapporterad brottslighet bland 

elever i årskurs nio i Sverige. Analysen i studien pekar på att unga med svaga sociala band 
8
i 

                                                 
8
 Ring (1999) använde teorin om sociala band (Hirschi 1974) som utgångspunkt för sin avhandling. Teorin 

bygger på uppfattningen att risken för brottsbelastning ökas när individens sociala band till det konventionella 

samhället försvagas. 
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olika former tenderar att vara mer brottsbelastade än de med starka band (Ring, s. 195). De 

variabler som var starkast relaterade till brottsbelastning var graden av brottsbelastning hos de 

kamrater eleverna oftast umgicks med samt i vilken grad eleverna upplevde kamraterna som 

tolerant inställda till brott (a. a. s. 191).  Resultaten indikerar att ju högre grad av 

föräldratillsyn desto lägre är risken att den unge kommer i kontakt med och anammar 

antilegala kamratinfluenser (a. a. s. 194). Införlivande av antilegala influenser tenderar i sin 

tur att öka graden av brottsligt beteende (a. a.). Ungdomar som upplever sig ha bra relationer 

med föräldrarna, bra betyg, anser att det är viktigt med bra betyg, känner god skoltrivsel, att 

föräldrarna förmodas reagera negativt på skolk, att ha bestämda hemkomsttider vid utevistelse 

på helgkvällar, att föräldrarna har vetskap om den unges umgänge och vistelse på fritiden, att 

göra trevliga saker tillsammans med föräldrarna på fritiden löper mindre risk att utveckla en 

kriminell livsstil (a. a. s. 190). De uppräknade sambanden gäller för såväl pojkar som flickor 

och det starkaste sambandet, som markör, gällde föräldratillsynen, att föräldrarna har vetskap 

om den unges umgänge och vistelse på fritiden (a. a.). Av bakgrundsfaktorerna 

invandrarbakgrund, kön, splittrad familj och föräldrarnas socioekonomiska status visade det 

sig att kön har starkast samband med brottsbelastning, följt av splittrad familj emedan 

sambanden mellan brottsbelastning och invandrarbakgrund liksom föräldrars 

socioekonomiska status var svaga (a. a. s. 191). 

5.5 Sammanfattning över tidigare forskning om orsaker till brott 

Olika teorier betonar olika faktorer som viktiga för att förklara varför individer begår brott. 

Hur olika faktorer kan antas vara kopplade till brott och vidare på vilket sätt dessa faktorer är 

kopplade till brott finns det flertalet studier gjorda med utgångspunkt från flertalet discipliner. 

Därför existerar en mängd olika teorier och forskning utifrån exempelvis biologiska, 

psykologiska, socialpsykologiska eller sociologiska inriktningar. Inom forskningen råder det 

inte någon enhetlig konsensus om vilken teori som bäst överensstämmer med fakta. Dock 

finns några framträdande teorier som diskuterats mer inom kriminologin, ett exempel är teorin 

om sociala band (Hirschi 1974).  

6 Metod 

Jag har valt att använda kvalitativa intervjuer som metod för att därigenom få tillgång till 

informanternas egna definitioner om begreppet unga i riskzonen. Då samverkansprojektet 

social insatsgrupp i Södertälje i första hand består av representanter från två skilda 

myndigheter valde jag att intervjua två professionella från vardera myndigheten. Två lotsar 
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från socialtjänsten samt två poliser. Studien kommer att präglas av en explorativ och 

deskriptiv ansats då den, förutom att undersöka begreppet unga i riskzonen hos informanterna, 

också kommer att beskriva den praktiska delen av verksamheten i social insatsgrupp i 

Södertälje, utifrån frågor som hur ser verksamheten ut och hur fungerar verksamheten 

praktiskt.  En explorativ ansats föresätter sig att beskriva och samla in fakta (Denscombe, s. 

39, 2004). En ambition med studien är att skapa en förståelse, en bild, av verkligheten 

beskriven av aktörerna själva snarare än beskrivande texter formulerade i utredningar, 

politiska regeringsbeslut eller andra styrdokument. Ett överordnat mål för kvalitativ forskning 

är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala 

verklighet (Dalen 2008). Den kvalitativa forskningen handlar om att få tillgång till en annan 

persons livsvärld och med livsvärld menas hur en person upplever sin vardag och hur 

vederbörande förhåller sig till denna (a. a. s. 11). Genom att använda mig av denna metod 

hoppas jag nå målet att uppfylla syftet med studien genom att besvara frågeställningarna. Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens synpunkt, 

formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på 

vetenskapliga förklaringar (Dalen, s. 11, 2008 med ref. till Kvale, 2002). 

6.1 Intervjuer, intervjuguide och informanter 

Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

innebär att samtalet på förhand är inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt ut i 

förväg (Dalen, s. 31, 2008). Bakgrunden till detta är att jag tror mig veta att det finns en större 

möjlighet att fördjupa mig i frågorna då jag samtidigt kan föra en dialog med den som 

intervjuas om någonting som kommer upp under intervjun och som jag inte har insikt i eller 

kunskap om före det faktiska intervjutillfället. En förutsättning för att genomföra 

semistrukturerade intervjuer är att konstruera en intervjuguide som innehåller centrala teman 

och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien. Dessa teman och 

frågeställningar måste dessutom vara relevanta för de problemställningar man önskar belysa 

(a. a. s. 31). Resultatet av den första versionen av den framtagna intervjuguiden blev tre sidor 

med frågor grupperade efter teman som anknyter till syftet och frågeställningarna i studien (se 

bilaga 2). Informanterna i studien består av fyra personer, två lotsar från Södertälje kommun 

och två poliser från Södertälje polismästardistrikt.  

6.2 Urval och avgränsning 

Det finns många möjliga arenor att studera begreppet unga i riskzonen för att utveckla en 

kriminell livsstil. Valet av sociala insatsgrupper som arena för studien gjordes utifrån olika 
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motiv däribland personliga motiv som min nyfikenhet att studera något nytt, intressant och 

spännande som ju samverkanskonstruktionen sociala insatsgrupper är. Detta för att det också 

ska upplevas vara lustfyllt att producera ett examensarbete. Ett annat motiv till valet av 

sociala insatsgrupper som arena har sin utgångspunkt i att det just handlar om ett 

samverkansprojekt. För att lyckas i samverkansprojekt behöver gemensamma definitioner av 

centrala begrepp blottläggas och diskuteras. Här handlar det om definitionen av unga i 

riskzonen. Därefter behövdes det göras ytterligare avgränsningar, inte minst med tanke på 

tidsaspekten för denna studie och vidare vad som kan bedömas vara rimligt att genomföra i ett 

examensarbete på grundnivå. Jag beslutade mig för att, vid ett tidigt skede, avgränsa antalet 

pilotorter så att studien omfattar en pilotort. Även om social insatsgrupp samverkar med flera 

aktörer, går det inte att komma ifrån det faktum att de två huvudaktörerna i 

samverkansprojektet är polisen och socialtjänsten. Mot bakgrund av detta begränsas urvalet 

ytterligare till att gälla två informantgrupper i samverkansprojektet social insatsgrupp. 

Konkret innebär detta att de två informantgrupperna består av representanter för Södertälje 

kommun (lotsar) och Södertälje polismästardistrikt (poliser) vilka samverkar i social 

insatsgrupp i Södertälje. Valet av pilotorten Södertälje var för mig ett lätt beslut att fatta då 

jag gjorde det med utgångspunkt att Södertälje var först i Sverige med att starta upp sin 

verksamhet med sociala insatsgrupper. Detta gjordes redan innan RPS på nationell nivå, på 

uppdrag av regeringen, startade upp de nuvarande 12 pilotorterna. Antagandet blev därför att 

Södertälje kan vara ett gott val av pilotort för min studie mot bakgrund av att de har en längre 

tids erfarenhet av social insatsgrupp både när det gäller samverkan i sig själv och 

verksamheten som bedrivs i och under samverkan. 

6.3 Genomförande 

Inför min undersökning bestämde jag mig att först etablera en relation med fältet genom att 

besöka social insatsgrupp i Södertälje kommun. Detta för att bekanta mig något med arenan 

och objektet jag avsåg att komma att studera innan jag skulle genomföra intervjuerna. Genom 

detta första besök fick jag tillgång till viktig information, muntlig som skriftlig. Samtidigt fick 

jag en möjlighet att inför mig själv skapa en bild på hur fältet social insatsgrupp i Södertälje 

kommun ser ut. Ett annat syfte med detta första besök är att vi, där och då, tillsammans lägger 

grunden för en ömsesidig förtroendefull relation som ska bära oss under det fortsatta arbetet 

med studien. Vi människor är sociala varelser och all modern kommunikationsteknik till trots 

är min uppfattning att det fysiska mötet mellan människor är viktigt för att etablera en djupare 

och en mer förtroendefull relation. Det finns ett citat av Merleau-Ponty som jag tycker 
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beskriver detta på ett bra sätt ”Kunskap finns varken inuti en person eller ute i världen utan 

existerar i relationen mellan personen och världen” (Kvale & Brinkmann, s. 69, 2010). De 

nya insikterna från detta första möte fick till följd att jag justerade studiens syfte och 

frågeställningar något till att bli vad de nu är.  

Förutom det inledande besöket, då jag träffade Södertälje kommuns gruppchef och 

projektledare för social insatsgrupp, Rose-Marie Lundkvist, så planerade jag och genomförde 

totalt fyra intervjuer vid fyra olika tillfällen. Två intervjuer med poliser från Södertälje 

polismästardistrikt med erfarenhet av arbete i samverkansprojektet social insatsgrupp i 

Södertälje samt två intervjuer med lotsar från social insatsgrupp i Södertälje Kommun. Tre av 

intervjuerna gjordes i ett enskilt rum i social insatsgrupps lokaler vid Nygatan 22 i centrala 

Södertälje. Den fjärde intervjun gjordes i Ronna närpoliskontors lokaler vid Rösvägen 5-7. 

Ronna är en stadsdel i Södertälje.  

6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att validera är att undersöka, enligt Steinar Kvale (Dalen, s. 111, 2008) och i detta 

examensarbete handlar det om att kvalitativt undersöka begreppet och objektet unga i 

riskzonen i arenan social insatsgrupp i Södertälje kommun. Samtliga fyra informanter från 

socialtjänsten och polisen har varit med från början vid samverkansprojektets start och är 

mycket insatta och involverade i samverkansprojektet. Att ställa frågor kring information i 

olika dokument som anses ha påverkan på verksamheten är också att validera, liksom att 

tillsammans med informanterna återskapa en beskrivning av verksamheten i 

samverkansprojektet som återspeglar verkligheten. En grundförutsättning i kvalitativa studier 

är att människor skapar eller konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina 

erfarenheter (a. a. s. 111). De meningsfulla sammanhang som informanterna skapar är knutna 

till respektive individ (a. a.). Intervjuerna har dessutom genomförts individuellt, med var och 

en av informanterna i ett avskilt rum, för att på bästa sätt skapa förutsättningar att validera 

data genom att ställa mot- och kontrollfrågor direkt på plats när informanterna lämnar svar 

och förklaringar. Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka och 

ingenting annat (Thurén, s. 26, 2007). I studien innebär det att intervjuerna har följt en 

semistrukturerad intervjumall som på förhand konstruerats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar vilket så långt det är möjligt minskar risken att undersöka något annat än det 

som är studiens avsikt att studera. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och en hög grad av reliabilitet kan samtidigt indikera att 

materialet samlas in på rätt sätt (a. a. s. 26). Materialet i denna studie har samlats in genom en 
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kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer som spelats in med en 

inspelningsutrustning vilket möjliggjort för mig och min handledare att audiellt återskapa 

intervjusituationerna. På ett sätt blir reliabilitetsfrågan inte särskilt meningsfull vid kvalitativa 

studier (Carlsson, s. 88, 1991).  Dock är det mycket sannolikt att informanterna i denna studie 

skulle ge samma svar på samma frågeställningar om de skulle komma att intervjuas vid ett 

nytt tillfälle längre fram, vilket i sig får anses vara en intäkt för att studien uppfyller en 

acceptabel grad av reliabilitet. En kvalitativ undersökning kan aldrig uppnå intersubjektivitet 

(Thurén, s. 172, 2007) som vid kvantitativa studier då ju parametrarna individ, tillfälle, plats 

m.fl. i en kvalitativ studie är unika i sin kombination och inte kan återskapas för att 

reproducera studien. Lite tillspetsat blir därför frågan om denna studie samlar in materialet på 

rätt sätt avgörande för att kunna besvara reliabilitetsfrågan. Här är sättet att samla in 

materialet, intervjuerna, utförda på rätt sätt genom att frågorna är ställda i samma ordning till 

samtliga fyra informanter så har studien därmed uppfyllt rimligt krav på reliabilitet. 

Generaliserbarheten av resultat från kvalitativa studier ifrågasätts ofta. Begreppet analytisk 

generalisering innebär att resultatet av undersökningen ska vara möjlig att tillämpa i liknande 

sammanhang och i ett ”vidare skeende” i samhället (Kvale, s. 210-212, 1997).  Syftet med 

studien är att undersöka hur representanter från myndigheterna polisen och socialtjänsten, det 

vill säga aktörerna, i samverkansprojektet social insatsgrupp i Södertälje kommun definierar 

begreppet unga i riskzonen. Resultatet från studien kan vara möjligt att använda, tillämpa, i 

liknande sammanhang. Konkret innefattar studien separata intervjuer med fyra personer vid 

fyra olika tillfällen, alla informanter med direkta erfarenheter och kunskaper från 

verksamheten social insatsgrupp i Södertälje kommun. När det kommer till frågan om 

generalisering av resultatet, empirin, bör det i detta fall vägas in att verksamheten i varje av de 

tolv pilotorterna med försöksverksamheten social insatsgrupp måste beskrivas som unik i det 

avseende att verksamheten blir vad den blir utifrån de förutsättningar som finns just där och 

då. I regeringsbeslutet går att läsa att ”Försöksverksamheten med sociala insatsgrupper bör 

därför i möjligaste mån utgå från den samverkansstruktur som finns etablerad […]” 

(Regeringen 2011).  Denna beslutstext från regeringen inrymmer möjligheter till lokala 

variationer av samverkansstrukturer, och därmed också skillnader i verksamheten som bedrivs 

lokalt vid samtliga tolv pilotorterna. Således gäller detta också för social insatsgrupp i 

Södertälje kommun som är arenan för denna studie, inte minst när det kommer till personella 

resurser, exempelvis, i form av kunskap och tidigare erfarenheter som redan finns i den 

etablerade samverkansstrukturen. En annan viktig aspekt i frågan om generalisering är att se 

informanterna, två poliser och två lotsar från Södertälje polismästardistrikt och Södertälje 
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kommun, som individer även om de svarar på frågorna utifrån sina roller i respektive 

profession. 

6.5 Etiska aspekter 

Etiken är ständigt närvarande, inte minst i ett examensarbete på grundnivå som bedrivits i en 

socionomutbildning med inriktningen etik och livsåskådning. Utgångspunkten för etiska 

överväganden för denna studie har varit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2011) samt de fyra grundläggande huvudkraven på god humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Codex 2009).  

Informationskravet anses vara uppfyllt då samtliga fyra informanter från Södertälje 

polismästardistrikt och Södertälje kommun, redan innan intervjutillfället, har informerats 

skriftligen och muntligen om den förestående intervjun och om syftet med studien. Efter den 

förberedande informationen har ny kontakt tagits med informanterna för att avsätta tid för den 

individuella intervjun och vid detta tillfälle har den tidigare informationen repeterats och 

möjlighet lämnats för eventuella frågor innan genomförandet av intervjun. I samband med 

detta kontakttillfälle har informanterna återigen muntligen informerats om att intervjun 

kommer att spelas in.  

Samtyckeskravet anses uppfyllt då varje informant tillfrågats om denne accepterar att 

intervjun spelas in med inspelningsutrustning. Detta har gjorts innan påbörjandet av varje 

enskild intervju. Dessutom fick informanterna före inspelningen underteckna ett 

samtyckesdokument (se bilaga 1) med liknande information fast då i skriftlig form. Samtliga 

informanter informerades också muntligen och skriftligen att de när som helst kan avbryta 

intervjun eller avstå att svara på frågor. Ingen av informanterna önskade se utskrifter av 

intervjun efter transkribering dock önskade samtliga intervjuade informanter ta del av det 

färdiga resultatet av studien, vilket också utlovats.  

Konfidentialitetskravet har beaktats och anses vara uppfyllt då personerna som medverkat i 

studien försetts med en anonymiserad kod, de inspelade materialet förvaras i den diktafon 

med vilken intervjun genomfördes samt en digital kopia av ljudfilen i ett externt USB-minne. 

Diktafonen och USB-minnet som innehåller materialet från intervjuerna är förvarade i 

hemmet framtill dess att allt material från intervjuerna (ljudfilerna) raderas, vilket omedelbart 

kommer att ske efter färdigställandet av studien. Det återfinns dock ett citat från en av 

informanterna med namnet, titeln och organisationstillhörighet utskrivet i början av detta 

examensarbete, som i sig skulle kunna ses som ett avsteg ifrån konfidentialitetskravet och 

möjliggöra viss identifiering av informanten, åtminstone i relation till det aktuella citatet. 
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Efter noggrant övervägande tillsammans med informanten ifråga (som dessutom gett sitt 

godkännande till att få sitt citat publicerat med namnet utskrivet) så landade bedömningen i 

att ändå publicera citatet med namnet, titeln och organisationstillhörigheten utskrivet.  

Nyttjandekravet har beaktats och anses vara uppfyllt då materialet (ljudfilerna) endast är 

och har varit tillgängliga för mig och min handledare (för forskningsändamål) under en 

begränsad tid innan de destrueras vid färdigställandet av studien. 

Under hela progressen med studien har följande fem viktiga ledord beaktats som är viktiga 

i all forskning, ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld 

(Vetenskapsrådet, s. 8-9, 2011). Dessa syftar på att tala sanning om forskningen, att öppet 

redovisa metoder och resultat, att öppet redovisa kommersiella intressen eller andra 

bindningar, att medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för studien, att inte stjäla 

forskningsresultat från andra, att hålla god ordning i forskningen, att inte bedriva forskningen 

på sådant sätt att andra människor kommer till skada, att vara rättvis i bedömningar som avser 

andras forskning. 

6.6 Metoddiskussion 

Tidigt i studien genomfördes en genomlysning av litteratur och tidigare forskning som kan ha 

relevans för studien utifrån följande aspekter; utifrån aspekten att man som forskare kommer 

någorlunda påläst om arenan och om objektet man avser att studera, utifrån aspekten att man 

som forskare ställer relevanta frågor och då inte bara om arenan och objektet som man avser 

att studera utan även med tanke på efterföljande arbetet med resultatet och analysen av 

studien. Denna studie berör många olika områden och ämnen, exempelvis, samverkan, 

kriminalitet, ungdomar, poliser, socialsekreterare och riskzoner. Detta är nog så intressant och 

viktigt att försöka belysa alla områden och ämnen, inte minst i detta fall när det handlar om en 

verksamhet i samverkan såsom social insatsgrupp i Södertälje kommun. Detta med 

avgränsningar kan då bli ett dilemma då frågor som exempelvis; hur mycket, hur djup och hur 

bred inläsningen av tidigare forskning och litteratur bör vara innan de följande faserna tar vid. 

Konkret innebär detta att genomlysningen av litteratur och tidigare forskning kan uppfattas 

som bristfällig för att täcka alla delar. Genomlysningen har dessutom gjorts utifrån det som 

Backman (1998) benämner manuell sökning. Resultatet av en sådan lysning kan innebära 

risker för att sökorden som har använts inte är relevanta eller inte använts på rätt sätt och 

vidare att databaserna inte är adekvata, i vilka sökningarna företas i.  

Det finns anledning att här beröra och kritiskt tänka kring urval och valet av gjorda 

avgränsningar. En viktig och samtidigt övergripande fråga att ställa i detta sammanhang är om 
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resultatet skulle kunna bli annat om studien istället för en pilotort, involverat två pilotorter i 

studien. Det finns flera uppenbara vinster med detta, exempelvis möjligheten att jämföra 

pilotorternas resultat med varandra. Det som talar emot detta är att pilotorternas verksamheter 

i samverkan kan se olika ut då regeringsuppdraget (Regeringen 2011) till RPS ger utrymme 

för denna möjlighet. Vidare har olika pilotorter kommit olika långt i arbetet med inrättandet 

av sociala insatsgrupper. Södertälje var först med att etablera social insatsgrupp i Sverige, 

faktiskt redan före regeringsbeslutet som resulterade i uppdraget till RPS. Med detta följer 

antagandet att erfarenheterna är flera och kunskaperna är djupare i Södertälje vad gäller 

verksamheten i samverkan, samt samverkan i sig själv. När det gäller antalet informanter, så 

begränsades det av det faktiska antalet lotsar vid den valda pilotorten. I Södertälje kommun 

fanns det under tiden för detta examensarbetes tillblivelse, under våren år 2012, två lotsar 

verksamma i social insatsgrupp och detta påverkade i sin tur antalet informanter hos polisen 

utifrån målet att de bägge informantgrupperna skulle vara jämlika i parametrarna antal och 

könsfördelning. 

7 Teoretiska perspektiv 

Det finns flertalet kriminologiska teorier som försöker förklara orsakerna till ungas 

brottslighet och flera har alla helt skilda utgångspunkter. Exempelvis litteraturen som 

behandlar teorin om differentiella associationer, Principles of Criminology, är utgångspunkten 

att allt brottsligt beteende är inlärt och att denna inlärning sker från primärgruppen, se vidare 

Sutherland & Cressey (1960). I litteraturen som behandlar strain-teorin, Social theory and 

social structure, är utgångspunkten att det är samhällsstrukturen som är grunden till 

uppkomsten av avvikande beteende och att orsaken till brottsligheten finns i samhället, se 

vidare Merton (1957). I litteraturen som behandlar teorin om sociala band, Causes of 

Delinquency, är utgångspunkten att unga med svaga sociala band är mer brottsbelastade i 

jämförelse med unga med starka sociala band, se vidare Hirschi (2009). I litteraturen som 

behandlar teorin om social desorganisation, Juvenile delinquency and urban areas: a study of 

rates of delinquents in relation to differential characteristics of local communities in 

American cities, är utgångspunkten att strukturella faktorer som låg ekonomisk status, etnisk 

heterogenitet och hög mobilitet i ett område minskar den kollektiva sociala kontrollen och 

områdets sociala organisation vilket i sin tur leder till en ökning av kriminalitet eller andra 

riskbeteenden, se vidare Shaw & McKay (1942).  När vi sedan kommer in på hur vi kan se på 

den ökande frekvensen av ungdomsbrottslighet så behandlar Sarnecki (1985) bl. a. frågan 
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varför vi ser en ökad frekvens av ungdomsbrottslighet i Sverige och i resten av västvärlden i 

litteraturen Byråkratins innersta väsen och författaren kommer där fram till att ökningen 

delvis kan förklaras av en förändrad hantering av ungdomarnas brott då det förr var vanligare 

att familjen och/eller grannskapet klarade upp en del av brotten emedan nu då det istället är 

skola, polis, domare, åklagare och andra som hanterar och administrerar ungdomarnas 

brottslighet i allt större utsträckning (Sarnecki, s. 137, 1985). Det finns även andra teorier som 

kanske mer indirekt än direkt behandlar kriminalitet och ungdomar men som ändå får anses 

beröra denna process och som i sig är nog så viktiga teorier. Jag tänker här på stigmatisering, 

Goffman (2001), och stämpling, Becker (2006). Då studien mer fokuserar på företrädarna för 

aktörerna i social insatsgrupp i Södertälje kommun än på de som blir föremål för insatserna, 

valde jag att inte ta med dessa. Detta får även gälla för de utvecklingspsykologiska 

perspektiven, exempelvis Jean Piagets teori om fyra huvudstadier samt Erik Homburgh 

Eriksons teori om åtta utvecklingsfaser, även om det kan anses vara relevant med 

utgångspunkt från målgruppens åldersspann på 15-25 år det vill säga de som blir föremål för 

den beslutade insatsen social insatsgrupp. Det är rimligt att tänka sig att använda samtliga 

uppräknade teorier som försöker förklara orsakerna till varför unga begår brott.  

Eftersom studien kommer att bedrivas i arenan social insatsgrupp i Södertälje kommun 

som samtidigt är en verksamhet i, och under, samverkan så uppstår behovet av litteratur som 

behandlar samverkan i människohanterande organisationer såsom socialtjänst, skola och 

hälso- och sjukvård. I litteraturen Samverkan – himmel eller helvete?, tar Danermark (2005) 

upp olikheter som kan vara avgörande för om samverkan mellan myndigheter kommer att 

fungera eller inte, exempelvis pekar författaren på skillnader i myndigheters regelverk, 

organisationsuppbyggnad och skillnader i kunskaper. Börjeson (2008) berör samverkan i 

litteraturen som överskådligt behandlar hela fältet av socialt arbete i den svenska kontexten, 

Förstå socialt arbete, och menar att när samverkan på olika nivåer behövs som mest är den i 

praktiken omöjlig att åstadkomma i det sociala arbetet. Detta eftersom socialtjänstens arbete 

ständigt påverkas av omgivande organisationers organisering och den för tillfället rådande 

socialpolitiska inriktningen i samhället vilken bestämmer vilka barn som ska anses vara i 

riskzonen för att fara illa och vilka som inte ska anses vara det (Börjeson, s. 39, 2008). 

Ovanstående teorier till trots har jag i min analys av faktorer som påverkar riskzonen i 

huvudsak valt att utgå från teorin om sociala band (Hirschi 2009). 
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7.1 Teorin om sociala band 

Teorin om sociala band teorin är en teori som sorteras under paraplyet av kontrollteorier. 

Därmed går det att göra kopplingar tillbaka till Émile Durkheims tankar om brottsligheten när 

han med termen anomi
9
 förklarade hur norm- eller relationsupplösning i samhället är den 

faktor som förklarar varför människor börjar begå brott eller begår självmord.  Hirschi (2009) 

menar att det finns fyra band som förhindrar och håller individen tillbaka i fråga om att begå 

brottslighet eller annat avvikande beteende som strider mot lagar, normer och värderingar. 

Dessa fyra band är; anknytning, åtagande, involvering och övertygelse. Själva begreppet 

sociala band syftar på den relation som finns mellan grupper och individer och att avsaknaden 

av detta sociala band ger individen en frihet att agera på ett sätt som kan strida mot lagar, 

normer och värderingar i det för individen omgivande samhället. Således innebär detta att om 

en individs sociala band till det konventionella samhället försvagas frikopplas individen 

därmed från denna avhållande kraft och risken för brott eller annat avvikande beteende ökar.  

Bandet anknytning [attachment] är individens nära och varma relationer till andra personer 

och med detta följer också en inbyggd känslighet för andras åsikter om värderingar och 

normer. Bandet åtagande [commitment] är en frivillig strävan hos individen att försöka nå 

mål som ses och bedöms av samhället som goda och eftersträvansvärda och som ger en 

samhällelig framgång. Bandet involvering [involvement] syftar på att individen är så 

involverad och tidsmässigt upptagen med konventionella aktiviteter så att denne inte har tid 

och möjlighet att begå brott. Bandet moralisk övertygelse [belief] innebär en inneboende 

övertygelse om att det är viktigt och rätt att följa samhällets normer och regler.  

Hirschi (2009) menar med detta att en individ där de fyra sociala banden är starka, löper 

mindre risk för att börja begå brott och följande är ett försök att exemplifiera detta med 

svensk text. Det starka bandet av anknytning [attachment] till föräldrar och lärare kommer att 

göra det smärtsamt för individen att begå brott därför att detta skulle äventyra tilliten och 

gillandet från de personer som individen är bunden till. Lägg därtill det starka bandet av 

involvering [involvement] som håller tillbaka individen från att begå brott av den enkla 

anledningen att individen är fullt upptagen tidsmässigt med sin strävan av, exempelvis, 

konventionella karriärsaktiviteter i idrotten, skolan, arbetet, politiken et cetera som i sig ju kan 

vara ett resultat av det starka bandet av frivilligt åtagande [commitment]. Om individen har en 

uppfattning om att det är fel att begå brott, så håller det starka bandet av moralisk övertygelse 

[belief] individen ifrån att begå handlingar som strider mot sina egna övertygelser. 

                                                 
9
 Termen anomi betecknar ett socialt tillstånd i vilket ett kollektivs gängse normer och värden är ifrågasatta och 

därmed på väg att avta i styrka. 
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Motsatsen blir således, enligt Hirschi (2009), att en individ löper en ökad risk för att begå 

brott som exempelvis har anknytningar [attachment] som kännetecknas av kyliga eller ytliga 

relationer till föräldrar och kompisar eller en svag anknytning [attachment] till skolan i 

kombination med en, hos föräldrarna, låg grad av insyn i den unges aktiviteter och 

förehavanden. Därtill kan läggas åtagande [commitment] i skolan som kännetecknas av låga 

utbildningsaspirationer. Om dessutom individen inte är involverad [involvement] i 

konventionella aktiviteter och upplever att det inte finns någonting att göra så ökar det risken 

för individen att begå brott ytterligare. Har individen dessutom en moralisk övertygelse 

[belief] som kännetecknas av en tillåtande inställning till lagöverträdelser så innebär detta att 

risken för att begå brott ökar än mer. 

En sammanfattning blir således att om man har mycket att förlora på att bryta mot lagen är 

sannolikheten mindre att man begår brott i jämförelse med om man har lite att förlora. Svaga 

sociala band innebär således att man är fri och inte berörs av andras reaktioner i lika stor 

utsträckning vilket i sig underlättar normbrott. 
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Figur 7.1 Starka sociala band (anknytning, åttagande, delaktighet och övertygelse) ger conforming 

behavior utifrån teorin om sociala band. 

  

8 Resultat 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur representanter från polisen och 

socialtjänsten i samverkansprojektet social insatsgrupp i Södertälje kommun definierar 

begreppet unga i riskzonen. Detta med målet att försöka förstå vilka ungdomar som blir 

selekterade att ingå i projektet. Detta har jag undersökt utifrån tre frågeställningar: Vad är 
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social insatsgrupp, Hur definierar respektive intervjuperson begreppet unga i riskzonen, 

Vilka ungdomar ingår i urvalet till sociala insatsgruppen utifrån intervjupersonernas 

definitioner av unga i riskzonen. 

Den första frågeställningen: Vad är social insatsgrupp? får anses vara besvarad i kapitel 

fyra i detta examensarbete. I det följande besvaras de två övriga frågeställningarna: Hur 

definierar respektive intervjuperson begreppet unga i riskzonen? samt Vilka ungdomar ingår i 

urvalet till social insatsgrupp utifrån intervjupersonernas definitioner av unga i riskzonen? 

8.1 Hur definierar intervjupersonerna begreppet unga i riskzonen? 

Begreppet unga i riskzonen kan sägas bestå av två delar, nämligen ung och riskzonen. I 

intervjun ställdes tio frågor kring detta begrepp, fem frågor om vad som är ung i begreppet 

unga i riskzonen samt fem frågor om vad riskzonen är i begreppet unga i riskzonen.  

Vad är det att vara ung i begreppet unga i riskzonen, vad är det att vara ung i detta 

sammanhang?  

I projektet är vi lite styrda av att regeringen har bestämt femton till tjugofem år. Men vi 

har inte tittat så… vi har ju inte tittat jätteålderstydligt, utan vi har tittat på beteenden 

snarare… så vi har ju inte riktigt… men vi är styrda till femton år men vi har plockat in 

fjortonåringar… men jag tror… ibland säger man att man kan se på en femåring på dagis 

som någon som kommer att bli kriminell eller inte. Men riktigt så långt har inte vi gått 

utan vi tittar mer på de faktorer vi ställt upp som riskfaktorer. 

Hur jag ser det… jag skulle ju vilja gå ner i åldrarna, helt klart. Kanske ända ner till tio. 

För den utvecklingen vi har sett, så har vi sett att… grövre kriminalitet tenderar att sjunka 

i åldrarna, i levnadsålder… och var är det när man är mest mottaglig, det måste ju vara 

när man är… om man till exempelvis jämför en som har börjat med… som vi uppfattar 

oro för… som är tolv år… så måste vi ju ha större… uppklarningsprocent [om man 

jämför med någon] som är femton [eller] sexton [år] och som varit med ett tag. 

Tre av fyra informanter har uppfattningen att ung, ur ett åldersperspektiv, i begreppet ung i 

riskzon är något lägre än det av regeringen beslutade åldersspannet på 15-25 år för sociala 

insatsgrupper. Två av informanterna ansåg att en ålder på tio år är en lämplig lägsta ålder även 

om insatserna förmodligen blir andra och anpassade för den som blir föremål för dem. En av 

informanterna motiverar detta så här:  

[…] egentligen skulle vi inte ha social insatsgrupp för vi borde ju ha fångat dem innan de 

blev femton […] Men vissa kommer vi inte att fånga för de debuterar inte förrän de är 

femton, sexton år och då är det svårt att hitta dem när de är tretton, tolv och elva [år]. […] 

så jag tror absolut man ska jobba tidigare men kanske inte exakt så som vi gör i social 

insatsgrupp. Det kan vara annat som behövs, det behövs olika saker i olika skeenden i 

livet. Men samordningen kommer alltid att behövas när vi ska jobba med unga. 

En av informanterna, som är av en annan uppfattning, anser: 

Jaa, alltså ung är man ju tills man blir gammal. Och när man blir gammal… jag vet inte 

när det sker… Medelålder finns också, men jaa du… alltså… det är nog rätt så 

individuellt kan jag känna… på ett sätt. Vi försöker alltid skapa logistikramar på olika sätt 
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[…] det kan ju finnas tretton- fjorton-åringar som motsvarar en sjutton-åring… och det 

finns ganska många tjugofemåringar som motsvarar typ fjorton… tolv [-åringar], så att… 

den mentala utvecklingen och logistikramarna, det synkar inte helt och hållet. Alltså 

femton år är ju straffmyndig i Sverige och utifrån det är det väldigt logiskt om 

polismyndigheten ska vara med och… jaa, det känns som en logisk punkt på något sätt 

åldersmässigt. Det finns mycket andra resurser som riktar sig till de yngre. 

När det gäller den övre åldersgränsen för att vara ung, ur ett åldersperspektiv, i begreppet 

unga i riskzonen så anser en informant att: 

Tio [år] och upp till… arton [år]… sedan tycker jag att man kommer in i ett annat fack 

när du är över arton [år], för då har du hållit på med kriminalitet under ett antal år, så då 

har du… om man nu tar dem som är i framkant… som är mest kriminella i den här 

åldersgruppen… så måste du ha någonting mer, tror jag, än en social insatsgrupp… jag 

tror att en social insatsgrupp spelat ut sin roll när man kommer upp i åldersgrupperna… 

om man nu har en rätt så grov kriminell historia i bakgrunden. Så största chansen att 

lyckas med individen tror jag är att gå ner i åldrar […] Det här vi håller på att grundar lite 

för nu, det är ju avhopparbiten… och den kommer ju givetvis in, den kan man säga att det 

blir ju från arton och upp då… att man vill lämna en kriminell gruppering eller livsstil. Så 

det är ju två sidor… och jag tror att om man jämför de här två grupperna… att stoppa 

rektrytering och sedan avhoppardelen, så tror jag man har störst chans att lyckas med att 

stoppa rekryteringen innan man hamnar i den grova kriminella livsstilen eller 

gängkriminaliteten. 

En informant tänker kring behovet av en absolut åldersgräns på 15-25 år och uttrycker 

följande: 

[…] tjugofemårsåldern har det ändå någonstans hunnit få lite negativa konsekvenser… 

av… det kriminella livet, det börjar kanske ganska tidigt. Man kan vara ganska färdig och 

trött och slut och… så att… Men jag är nog öppen för att ha avhopp för alla, liksom. Det 

skiljer sig, alltså nyrekryterade är ju inte… man räknar inte tjugofemåringar som… 

kanske ska liksom… bli attraherade av gängstrukturer. Utan då borde man ha fattat egna 

beslut och kanske kommit på att; ”nej, jag jobbar istället”. Jag vet… personligen känner 

jag faktiskt individer som är i trettioåtta till fyrtioårsåldern och som har attraherats av 

gängstrukturer och gått med i gäng… så det är väl klart det finns misslyckanden där 

också… 

Den andra delen av begreppet unga i riskzonen behandlar själva riskzonen i begreppet. Hur 

ser riskzonen ut? Hur definierar informanterna en riskzon? Här får informanterna själva 

komma till uttryck och sätta ord på vad riskzonen är genom att måla upp en bild om vad de 

anser vara riskzonen: 

  Jaa du, riskzon det är ju att födas i den här världen.  

[…] jag skulle beteckna det både som en tidsperiod, en zon man befinner sig i där man 

alltid stöter på risker, som alla stöter på, men det är bara vissa som sugs åt de där riskerna 

[…] var du bor någonstans… det kan vara en riskzon, så det finns många olika zoner… 

tänker jag. Vart bor du, vad har du för föräldrar, vad har du för kompisar, har du 

neuropsykiatriska problem… så många befinner sig där, men inte alla blir 

livstidskriminella för det. 

Riskzon är… bostadsområden som är rätt så nergådda, bostadsområden som har en hög 

utomnordisk befolkning… och… därmed följer ett, man känner ett utanförskap, tror jag, 

mot samhället som beror säkert på osäkerhet och okunskap. 
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Nu ville jag bryta ner riskzonen genom att låta informanterna resonera kring olika faktorer 

i riskzonen, exempelvis familjen, skolan, kamratgruppen, närmiljön och vidare faktorer hos 

individen själv och om, och hur, dessa faktorer kan påverka riskzonen: 

Vi har ungdomar som begår sina brott för att hjälpa familjen med försörjningen. Så är det. 

Man måste ha mat. 

 

Socioekonomisk status inom familjen, socioekonomiskt område, finns det kriminalitet i 

släkten eller i umgänget… så familjen är en viktig faktor i riskzonen. 

 

Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn… Vi har killar som går i skolan, 

väluppfostrade, kan sköta sig i olika sammanhang som fungerar som klockor… men 

begår brott… så att, det är också svårt. Det kan finnas starka emotionella band i en del 

familjer. Men den unge väljer att begå brott ändå. 

 

Brist på anknytning i skolan… ja, det brukar hänga ihop med skolk och dåliga betyg och 

skolk, frånvaro från skola och kriminalitet är också en faktor. Det finns en samverkan där. 

Riskzonen på grund av eller utifrån faktorer i skolan… misslyckande i skolarbetet… 

absolut finns det någon slags samverkan mellan, som faktor, men vi har också killar som 

går som klockor i skolan… ja, kanske inte världens bästa men, tillräckligt bra eller något 

lite bättre än snittet… som ändå begår brott, så att… som enskild faktor… njae, men det 

är ändå en ganska tydlig indikation på att det inte står rätt till… 

Avsaknaden av bra vänner kanske betyder att du cementerar att du är där. Men, jaa, har 

du vänner som använder droger så är det klart beforskat att det är smittoeffekter där, så 

att… och droger och kriminalitet hänger ju ihop, naturligtvis. 

 

Här nedan ger informanterna själva sin bild på vilka faktorer i närmiljön som är viktiga att 

belysa och som de anser har en påverkan på riskzonen: 

I Södertälje brinner det mycket bilar. Statistiskt sätt ligger vi högt i bilbränder… och har 

kommunen en skral kassa så kanske de här bilvraken står kvar väldigt länge… och vad 

gör det? Det ger ju ett sunkigt intryck av den här parkeringsplatsen och det kanske 

påverkar invånarnas syn på hur ser det ut i mitt närområde, vad har jag att vänta mig? Står 

den här skiten kvar här, vad spelar det för roll om jag krossar rutan… på det där 

förrådet… skriver mina taggar lite här och där… Så det är ju jätteviktigt att närområdet 

ser fräscht och ordnat ut. 

Bostadsområde… alltså, man tittade på det här. Man kan ju inte säga att bara för att jag 

föds på en viss plats eller är uppväxt på en viss plats… så… det är inget areaproject i 

USA vi talar om… utan… men det är väl klart att… finns det kriminalitet i Danderyd, 

inom finvillorna där, så är chansen ganska stor att man också… det är närmare till 

brottslighet. Samma sak här, i de här förorterna som finns här… finns det kriminalitet, så 

blir ju… exponeras man så finns ju risken att man åker dit, liksom. 

När intervjuerna berörde olika faktorer som finns hos individen själv ville jag att 

informanterna skulle belysa de faktorer som tydligast påverkar individen att hamna i 

riskzonen och då kom samtalet in på skillnader i kön som den avgörande faktorn: 

Vi har ju bara killar, kan jag ju säga. Vi har haft några tjejer vi har tittat lite på, men de 

har blivit placerade när det har närmat sig att vi tycker det är dags att försöka få in dem i 

social insatsgrupp […]. Så vi har bara haft killar och jag tror att tjejer kanske ofta hamnar 

i andra problem. Mer självskadebeteende… kanske missbruk. Det är inte lika vanligt att 

tjejer syns på det sättet lika mycket som våra killar gör med våldsbrott, utpressning och 
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hot och så. Jag vet att vi har tjejer som stämmer träffar och slåss, men det är inte riktigt på 

samma sätt. Så när det gäller den synliga kriminaliteten, om man tar bort droger, så tror 

jag att det är större risk, om man säger så, att vara kille. Men tjejerna får helt andra typer 

av problem, tjejer som alltid hänger med killar som vi har, eller medberoende på ett annat 

sätt och så… det blir väldigt destruktivt, men det är inte riktigt på samma… 

Vi har haft tjejer på gång, men de har fallit ur på grund av att de haft andra problem som 

kanske… att kriminaliteten då varit en symptom… snarare… alltså missbruksproblem. 

Och… socialtjänsten kanske… ja, erbjuder flickor annan service… 

8.1.1 Lotsarna om skillnaden mellan social insatsgrupp och socialtjänsten 

Så här uttrycker lotsarna skillnader vid en jämförelse mellan verksamheten i social 

insatsgrupp och socialtjänsten, båda verksamheterna har Södertälje kommun som huvudman: 

[…] jag tror att samordningen är det viktigaste elementet i social insatsgrupp. Det är det 

som gör skillnaden, från linjeverksamheten. Att vi samordnar det och att vi fokuserar på 

kriminaliteten. Att vi inte bara ser den som en symbol på någonting annat som vi ska 

behandla. 

Socialtjänsten behöver rätt igenom titta på kriminalitet som ett eget problem, inte som en 

samsjuklighet med missbruk eller psykiska problem… de finns där också. Men de är vi 

ganska bra på idag. Idag behöver vi titta på kriminalitet som ett eget problem och vad vi 

ska göra åt det. 

9 Analys 

Analysen har delats upp i tre olika delar som är: Uppfattningen tidiga insatser tidigare, 

Generella perspektiv på vad riskzonen är samt Riskzonen utifrån olika faktorer. I de två första 

delarna av analysen har olika teorier och källor använts i analysen. I analysen av den sista 

delen: Riskzonen utifrån olika faktorer har teorin om sociala band (Hirschi 2009) använts. 

Begreppet unga i riskzonen är ett komplext sammansatt begrepp och i viss mån abstrakt då 

det innefattar parametrarna ung och riskzon, parametrar som exempelvis kan definieras olika 

beroende på vilken samverkande organisation som gör definitionen. Det kan exempelvis vara 

ur aktörernas professionsperspektiv, ur individens personliga perspektiv eller ur 

uppdragsgivaren regeringens perspektiv och uppdragstagarens RPS lexikala perspektiv såsom 

det är formulerat och definierat i regeringsbeslutet. Eller en mix av samtliga perspektiv. Än 

mer komplext ter det sig när man kombinerar de bägge parametrarna ung och riskzon till ett 

begrepp, så som ju unga i riskzonen är konstruerat. Vid datainsamlingen i min studie var en 

ambition med att plocka isär begreppet, unga i riskzonen till separata begrepp som unga som 

befinner sig i riskzonen och riskzonen däri de unga kan befinna sig, att försöka få aktörerna att 

stanna kvar i var och en av parametrarna ung och riskzon. 

Om vi när det gäller ålder utgår från regeringens definition, och således det åldersspann 

som står i uppdraget till RPS att initiera sociala insatsgrupper i tolv pilotorter i Sverige 

(Regeringen 2011), så innebär det unga i åldern mellan 15 år och 25 år. 
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9.1 Uppfattningen tidiga insatser tidigare till unga i riskzonen 

Tre av fyra informanter har uppfattningen att insatser riktade till de som befinner sig i 

begreppet unga i riskzonen bör innefatta en ålder som är lägre än den nuvarande på 15 år även 

om insatserna och organiseringen kan se annorlunda ut: 

Hur jag ser det… jag skulle ju vilja gå ner i åldrarna, helt klart. Kanske ända ner till tio. 

För den utvecklingen vi har sett, så har vi sett att… grövre kriminalitet tenderar att sjunka 

i åldrarna, i levnadsålder… och var är det när man är mest mottaglig, det måste ju vara 

när man är… om man till exempelvis jämför en som har börjat med… som vi uppfattar 

oro för… som är tolv år… så måste vi ju ha större… uppklarningsprocent [om man 

jämför med någon] som är femton [eller] sexton [år] och som varit med ett tag. 

[…] egentligen skulle vi inte ha social insatsgrupp för vi borde ju ha fångat dem innan de 

blev femton […] Men vissa kommer vi inte att fånga för de debuterar inte förrän de är 

femton, sexton år och då är det svårt att hitta dem när de är tretton, tolv och elva [år]. […] 

så jag tror absolut man ska jobba tidigare men kanske inte exakt så som vi gör i social 

insatsgrupp. Det kan vara annat som behövs, det behövs olika saker i olika skeenden i 

livet. Men samordningen kommer alltid att behövas när vi ska jobba med unga. 

9.1.1 Analys av uppfattningen tidiga insatser tidigare till unga i riskzonen 

I svensk litteratur och i svensk forskning finns stöd för uppfattningen tidiga insatser tidigare, 

att insatserna bör komma tidigare. Sarnecki (1987) föreslår exempelvis insatser tidigare, om 

än i form av föräldrautbildning och föräldrastödjande verksamhet i skolan. Den av Sarnecki 

föreslagna insatsen kan dock anses vara indirekt riktad till de unga i riskzonen då 

utgångspunkten, i förslaget, är Sarneckis uppfattning om att föräldrarna är den viktigaste 

brottsförebyggande resursen för barnen. Hussein & Strömbrink (2006) diskuterar insatser än 

tidigare än vad Sarnecki gör, faktiskt så tidigt som på Barnavårdscentralen (BVC), i deras 

studie där syftet var att undersöka om man kan förebygga kriminalitet för barn som befinner 

sig i riskzonen genom tidiga insatser i skola, familj och på fritiden. Om vi blickar ut från 

Sverige och tittar på internationell forskning så finns det visst stöd för informanternas 

uppfattning om tidiga insatser tidigare, exempelvis i Krohn m.fl. (2001); Lipsey & Derzon 

(1998); Patterson m.fl. (1998) som alla menar att ju tidigare det kriminella eller det 

normbrytande beteendet debuterar, desto större är risken för att det ska bli varaktigt.  

Uppfattningen om tidiga insatser tidigare kommuniceras även i texter från svenska 

myndigheter. Uppfattningen om tidiga insatser tidigare ligger helt i linje med vad 

socialstyrelsen anser om tidiga insatser tidigare, om man byter ut ordet antisocial karriär mot 

kriminell karriär, i den av socialstyrelsens systematiska sammanställning av översikter om 

effekter på återfall i kriminalitet med titeln: Insatser för unga lagöverträdare i en 

sammanfattande text, i avsnittet Resultatens betydelse för praktiken: 

En indikerad preventiv insats som söker förebygga att problem utvecklas hos riskgrupper 

är ett centralt sätt att minska rekryteringen av individer som utvecklar en livslång 
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antisocial karriär. En sådan karriär inleds ofta tidigt i livet, före 13 års ålder, varför tidiga 

insatser är av största vikt (Söderholm, s. 90, 2008). 

Detta är något som påminner om vad justitiedepartementet kommer fram till när de 

summerar sina erfarenheter, i skriften med titeln Allas vårt ansvar, under rubriken Unga 

lagöverträdare: 

Som har nämnts tidigare visar erfarenheten att det blir svårare att bryta ett kriminellt 

livsmönster ju längre tid en person har haft en sådan livsstil. Därför är insatser inriktade 

på unga av central betydelse i det brottsförebyggande arbetet. En viktig beståndsdel i 

detta arbete är givetvis att samhället reagerar med adekvata åtgärder när ungdomar begår 

brott (Ds/Ju 1996:59, s. 19, 1996). 

En av de fyra informanterna anser dock att dagens minimigräns i ålder, för att komma i 

fråga för insatser av social insatsgrupp, kan vara där den är och motiverar detta med 

utgångspunkt från logistiska ramar, exempelvis, när man är straffmyndig, det vill säga 15 år. 

Samtidigt problematiserar informanten över en fixerad minimiålder respektive en fixerad 

maximiålder och pekar på skillnader mellan den mentala utvecklingen i relation till fixerade 

åldersspannet så som det står i uppdraget för sociala insatsgrupper. Samma informant vill 

även peka på risker med tidiga insatser i form av kontraproduktiva effekter: 

Jaa, alltså ung är man ju tills man blir gammal. Och när man blir gammal… jag vet inte 

när det sker. Medelålder finns också, men jaa du... alltså… det är ju nog rätt så 

individuellt kan jag känna… på ett sätt Vi försöker alltid skapa logistikramar på olika sätt, 

och då har vi den gula… eller i den här boken… så står det ju femton till tjugofem [år] 

men det kan ju finnas tretton fjortonåringar som motsvarar en sjuttonåring… och det finns 

ganska många tjugofemåringar som motsvarar typ fjorton… tolvåringar. Så att… den 

mentala utvecklingen och logistikramarna, det synkar inte helt och hållet. […] Alltså 

femton år är ju straffmyndig i Sverige, och utifrån det är det väldigt logiskt om 

polismyndigheten ska vara med och… jaa, det känns som en logisk punkt på något sätt 

åldersmässigt… sen så kan vi väl säga att vi skulle kunna utveckla… arbetet, och det 

kanske vi också… eller det gör vi, försöker hitta på ett bra system som kanske liknar det 

här även för yngre. [..] Jamen dagisfröknarna kan sitta och peka i dagisgruppen redan; 

”det där kommer att gå bra, det där kommer att gå sämre”. Det vet man ju. Sedan är ju 

frågan om man vågar ta de besluten om man kanske borde göra de utpekanden ganska så 

tidigt och det kanske är kontraproduktivt också att göra det. 

Att peka på risker för kontraproduktiva effekter vid en sänkt minimiålder för tidiga insatser 

tidigare får även stöd från en de andra informanterna som samtidigt lyfter fram positiva 

effekter med straffmyndighetsåldern på 15 år som minimiålder även om informanten tillhör 

gruppen av de tre informanter som är positiv inställd till tidiga insatser tidigare: 

För risken är att om vi börjar med en elvaåring, och säger att vi ska jobba med social 

insatsgrupp för du är jättekriminell… då kan det bli liksom en kontraeffekt; ”wow, jag har 

kommit med här… coolt”. […] Alltså det positiva är att de är straffmyndiga, så du får 

hjälp av en polisutredning när de begår brott för att klarlägga vad som faktiskt har hänt 

och det blir lättare att hitta ungdomens del i det hela. 
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9.2 Generella perspektiv på vad riskzonen är 

Nedan följer en presentation om den bild där informanterna själva målar upp och sätter ord på 

vad riskzonen kan vara: 

Jag använder aldrig mig av de där begreppen, unga i riskzonen faktiskt… så vad skulle 

jag kunna tycka att det är… vad är riskzonen, jag skulle mera, jag skulle beteckna 

[riskzonen] både som en tidsperiod, [och] en zon man befinner sig i där man alltid stöter 

på risker, som alla stöter på… men som det är bara vissa som sugs åt de där riskerna [...] 

var du bor någonstans… vad du har för föräldrar, vad du har för kompisar, har du 

neuropsykiatriska problem… så många ungdomar befinner sig där, men inte alla blir 

livstidskriminella för det. 

Ung i riskzonen… riskzonen är… bostadsområden som är rätt så nergångna, 

bostadsområden som har en hög utomnordisk befolkning… och därmed följer ett, man 

känner ett utanförskap, tror jag, mot samhället som beror säkert på osäkerhet och 

okunskap. Du har ett hävdelsebegär, kanske, som mynnar ut då i ett… vad kan du göra… 

du kan inte slå någon… mig med ditt språk och så vidare, utan du kan kanske genom att 

bruka ett våldskapital så kan du styra bättre, du får respekt och så vidare. Och sedan finns 

det personer som bor i den här riskzonen som kommer i snabba bilar, sedelbuntar i 

fickorna och visar att det är tufft och häftigt. 

9.2.1 Analys av generella perspektiv på vad riskzonen är 

Den första informanten beskriver riskzonen som en zon där flera faktorer påverkar graden av 

risker som att bostadsområde med låg ekonomisk status har betydelse vilket får sägas vara i 

paritet med det som Shaw & McKay (1942) menar när de pekar på denna strukturella faktor 

som de anser minska social kontroll som i sin tur ger effekter i form av ökad kriminalitet i 

teorin om social desorganisation. Sedan följer faktorer som; vilka är dina föräldrar, vilka är 

dina kompisar och stöd för uppfattningen om att dessa faktorer är viktiga, om man ser 

föräldrarna och kompisarna som primärgrupper, finns i teorin om differentiella associationer 

som utgår ifrån att allt kriminellt beteende är inlärt från primärgruppen, se vidare Sutherland 

& Cressey (1960). Avslutningsvis kommer informanten med en konklusion som avväpnar de 

tidigare teorierna något när informanten uttrycker det ”så många ungdomar befinner sig där, 

men inte alla blir livstidskriminella för det”. Detta perspektiv med att se samspelet mellan 

individ och miljö som den avgörande faktorn finner vi i den utvecklingsekologiska modellen 

där Bronfenbrenner (1979) menar att människan är inte bara en produkt av sin omgivning 

utan också medskapare av sin omgivning.  

Den andra informantens beskrivning om vad riskzonen är överensstämmer i många delar 

med teorin om social desorganisation, se vidare Shaw & McKay (1942) i vilken man pekar på 

att faktorer som exempelvis etnisk heterogenitet och låg ekonomisk status bidrar till att 

minska den sociala kontrollen och detta leder i sin tur fram till en ökning av kriminalitet och 

andra riskbeteenden. Det finns även stöd för informantens uppfattning i teorin om strain, där 
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Merton (1957) menar att det är samhällsstrukturen som är grunden till att brottsligheten finns i 

samhället. 

9.3 Faktorer som påverkar riskzonen 

I följande stycke analyseras faktorerna som informanterna pekar på och som de anser ha 

påverkan på riskzonen och kommer även in på hur informanterna resonerar kring dessa. 

Nedanstående analysdel är tematiserad i temagrupper och strukturerad utifrån de olika 

faktorerna som kan knytas till varje temagrupp. Varje temagrupp motsvarar riskzonen utifrån 

faktorer i den utpekade gruppen. Exempelvis motsvarar en temagrupp riskzonen utifrån 

faktorer i familjen. Följande temagrupper, läs riskzonen utifrån följande faktorer, kommer i 

det följande att beröras: familjen, kamratgruppen, skolan, närmiljön och slutligen faktorer 

som återfinns hos individen.  Efter varje presentation av temagrupp åtföljer en analys av 

samma temagrupp utifrån teorin om sociala band (Hirschi 2009) och utifrån resultaten i den 

svenska studien Hem och skola, kamrater och brott (Ring 1999). 

9.3.1 Riskzonen utifrån faktorer i familjen 

Följande faktorer i familjen nämner informanterna i anslutning till avsnittet i intervjun som 

berör olika riskfaktorer som kan ha en påverkan bedömning av familjen som en riskzon. 

Socioekonomisk status inom familjen, socioekonomiskt område, om det finns kriminalitet 

i släkten, i umgänget, det är ju en punkt i den här riskbedömningsmallen bland annat. 

Låg socioekonomisk status… ja absolut. Vi har ungdomar som begår sina brott för att 

hjälpa familjen med försörjningen, så är det. Man måste ha mat. 

[…] alltså man har antisociala föräldrar som själva har varit väldigt brottsaktiva, då är det 

här ett normalt beteende fast vi andra tycker de är antisociala och då är det 

jättesvårjobbat. 

Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn… vi har killar som går i skolan, 

väluppfostrade, kan sköta sig i olika sammanhang som fungerar som klockor… men 

begår brott… så att, det är också svårt. Det finns väldigt starka emotionella band i en del 

familjer. Men den unge väljer att begå brott ändå. 

Att jag tillhör den här föräldern, min pappa är den här, så passa dig, jag går fri. Jag kan 

göra som jag vill helt enkelt. Det skulle kunna vara en sådan [faktor]. Men känd kriminell 

i registret, mja, värdelöst faktiskt. Det finns många barn som har föräldrar på kåken, och 

de blir fan inte kriminella för det. 

[…] jag tror inte jag träffat på riktigt föräldrar som brukar droger… joo, en, som gjorde 

det tillsammans med sin son dessutom, det var inte så klyftigt. Men en del ungar blir 

väldigt avhållsamma till droger just för att föräldrarna är i ett sådant dåligt skick. Så att de 

väljer ett helt drogfritt liv. Det finns ju både och, där också… 

9.3.2 Analys av riskzonen utifrån faktorer i familjen 

Informanterna pekar här på olika faktorer inom familjen som de anser påverka graden av 

risker i riskzonen. Om vi ser till vilka faktorer som informanterna lyfter fram som avgörande 
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faktorer i familjen som påverkar riskzonen så berör det faktorer som; låg socioekonomisk 

status i familjen, i vilket socioekonomiskt område familjen bor i, anknytningen till familjen, 

kriminalitet i familjen och om det finns tidigare missbruk i familjen. Samtidigt som 

informanterna börjar peka på och ringa in dessa faktorer tycker jag mig samtidigt kunna finna 

att det samtidigt uppstår en viss ambivalens i samma ögonblick när informanterna pekar ut 

enskilda faktorer som har en avgörande påverkan på riskzonen. Ambivalensen har jag tolkat 

in här som om att det inte finns någon absolut enskild faktor, utan att det handlar om en 

sammantagen bild där flera faktorer samexisterar inom familjen och även utanför familjen och 

där resultatet om den enskilda faktorn har betydelse för riskzonen snarare beror på den 

sammantagna bilden, mixen, av samtliga faktorer.  

Hirschi (2009) anför följande angående faktorer i familjen i teorin om sociala band, 

exempelvis om socioekonomisk status, kriminalitet och anknytning i familjen: 

The child attached to a low-status parent is no more likely to be delinquent than the child attached to a 

high-status parent. It seems clear, then, that the lower-class parent, even if he is himself committing 

criminal acts, does not publicize this fact to his children […] If the child does not communicate with his 

parents, if he does not tell them of his activities, then he does not have to concern himself with their 

imagined reactions to his behavior. If, by the same token, they do not tell him how they feel about his 

behavior, this to frees him from an important source of potential concern. He can act in the present 

without worrying about reenacting the scene at some later date before a possibly disapproving audience; 

today´s play, in other words, will at no time in the future be reviewed (a. a. s. 108). 

Ring (1999) kommer fram till följande i sin studie när det gäller olika faktorer som kan 

kopplas till familjen, exempelvis familjens socioekonomiska status och anknytning till 

familjen: 

Elever som inte upplever att föräldrarna är medvetna om var man är på kvällen och vilka man träffar 

tenderar att vara mer brottsliga än de som upplever att föräldrarna har en sådan vetskap (a. a. s. 110). 

Resultatet tyder på att elever med hög brottsbelastning i lägre utsträckning tenderar att komma från hem 

med hög socioekonomisk status, och oftare har föräldrar som inte är yrkesutbildade […] Näst efter kön är 

splittrad familj den bakgrundsvariabel som har starkast samband med individuell brottsbelastning (a. a. s. 

100) […] Resultatet visar att låg eller svag föräldraanknytning är klart relaterat till förhöjd risk för 

brottsbelastning bland ungdomarna. Elever som tycker sig ha en mindre känslomässig kontakt med 

föräldrarna säger sig i högre utsträckning begå brott (a. a. s. 102). […] Starka sociala band till föräldrar 

och skola tycks vara faktorer som verkar hämmande på involvering i kriminalitet (a. a. s. 111).  

9.3.3 Riskzonen utifrån faktorer i kamratgruppen 

Följande faktorer i kamratgruppen nämner informanterna i anslutning till avsnittet i intervjun 

som berör olika riskfaktorer som kan ha en påverkan på bedömningen av kamratgruppen som 

en riskzon. 

Antisociala vänner är väl självklart en riskfaktor, så är det ju. Eller antisociala människor 

överhuvudtaget är en riskfaktor, på sätt och vis…  

 

Bortvald av bra vänner… ja, det är också en riskfaktor naturligtvis… eller det är snarare 

inte någon friskfaktor, för bra vänner är en friskfaktor…  
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Avsaknaden av bra vänner kanske betyder att du cementerar att du är där.  

 

[…] ja, har vänner som brukar droger är väl också klart beforskat att det är smittoeffekter 

där, så att… och droger och kriminalitet hänger ju ihop, naturligtvis. 

9.3.4 Analys av riskzonen utifrån faktorer i kamratgruppen 

De faktorer i kamratgruppen som informanterna lyfter fram som viktiga faktorer som 

påverkar riskzonen är; antisociala vänner, bortvald av bra vänner, avsaknaden av bra vänner 

och att umgås med vänner som brukar droger. Bland dessa uppräknade faktorer tolkar jag det 

som om den enskilda faktorn att umgås med vänner som brukar droger lyfts fram något 

tydligare än de övriga faktorerna bland kamratgruppen som påverkar riskzonen och denna 

faktor kopplas dessutom ihop med kriminalitet.  

Hirschi (2009) anför följande angående faktorer i kamratgruppen i teorin om sociala band, 

exempelvis om kriminella vänner: 

There is a very strong tendency for boys to have friends whose activities are congruent with their own 

attitudes. Boys with a large stake in conformity are unlikely to have delinquent friends, and even when a 

boy with a large stake in conformity does have delinquent friends, the chance that he will commit 

delinquent acts is relatively low. In my judgment, the evidence strongly supports the view that the boy’s 

stake in conformity affects his choice of friends rather than the other way around (a. a. s. 159). […] The 

child with little stake in conformity is susceptible to pro-delinquent influences in his environment; the 

child with a large stake in conformity is relatively immune to these influences. The greater the exposure 

to “criminal influences,” the greater the difference in delinquent activity between high- and low-stake 

boys (a. a. s. 161).  

Ring (1999) pekar i sin studie på följande faktorer i kamratgruppen, exempelvis om antalet 

kamrater, äldre kamrater och om kamrater som har en tillåtande attityd till brottslighet: 

Det starkaste sambandet i undersökningen mellan brottsbelastning och kamratrelaterade faktorer är det 

mellan umgänge med brottsliga kamrater och egen brottslighet. Ju högre belastning hos de kamrater man 

oftast umgås med desto högre egen belastning i kriminalitet (a. a. s. 110). Resultaten visar att ungdomar 

som ofta träffar kamrater på kvällarna, respektive brukar umgås med fler kamrater samtidigt snarare än 

med en i taget, samt ofta träffar någon kamrat som är ett par år äldre, tydligt tenderar att vara mer 

brottsbelastade. [...] Sammantaget ger dessa resultat bilden av att ju högre kamratorienteringen är, desto 

högre tenderar också brottsbelastningen att vara (a. a. s. 105). […] Hur tillåtande man upplever att ens 

kamrater är till brottsliga eller problematiska handlingar har i sammanhanget tämligen starka samband 

med egen brottsbelastning. Ju mer en elev tror att hennes kamrater skulle tycka det är ”okej” ifall hon 

skolkade eller drack sig full, desto högre tenderar hennes involvering i brottsliga beteenden att vara. 

Sambandet mellan kamraters inställning till brott och egen brottsbelastning är än starkare. […] 

Brottsbelastningen hos de kamrater man oftast umgås med och egen brottsbelastning är ganska starkt 

positivt relaterade. […] Således har det visat sig att vidlyftigt spenderande av tid tillsammans med 

kamrater på kvällar och helger i viss mån tycks vara relaterat till ökad risk för brott bland ungdomarna (a. 

a. s. 111). 

9.3.5 Riskzonen utifrån faktorer i skolan 

Följande faktorer i skolan nämner informanterna i anslutning till avsnittet i intervjun som 

berör olika riskfaktorer som kan ha en påverkan på bedömningen av skolan som en riskzon. 

Här följer en sammanställning över vad informanterna anser vara påverkande faktorer i skolan 

som i sin tur har påverkan på riskzonen: 
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Ja, det är klart… du börjar skolka… frånvaro… 

Riskzonen på grund av, eller utifrån faktorer i skolan… misslyckande i skolarbetet… 

absolut finns det någon slags samverkan mellan, som faktor, men vi har också killar som 

går som klockor i skolan… ja, kanske inte världens bästa men, tillräckligt bra eller något 

lite bättre än snittet… som ändå begår brott, så att… som enskild faktor… njaa, men det 

är ändå en ganska tydlig indikation på att det inte står rätt till… 

[…] brist på anknytning i skolan… ja, det brukar hänga ihop med skolk och dåliga betyg. 

Och skolk, frånvaro från skola och kriminalitet är också en faktor. Det finns en 

samverkan där. 

9.3.6 Analys av riskzonen utifrån faktorer i skolan 

Informanterna lyfter fram följande faktorer i skolan som de anser ha påverkan på riskzonen; 

skolk, frånvaro, dåliga betyg och brist på anknytning till skolan. Jag upplever även här att det 

finns en ambivalens med att peka ut enskilda faktorer som på ett avgörande sätt påverkar 

riskzonen. Ett belägg för detta är när en av informanterna exemplifierar detta genom att 

berätta om ungdomar som det går bra för i skolan; ”går som klockor i skolan” men som 

samtidigt begår brott.  

Hirschi (2009) anför följande angående faktorer i skolan i teorin om sociala band, 

exempelvis om både anknytningen till skolan, och om åtagande i skolan: 

For now, it is worth mentioning that the child doing poorly in school is less likely to report close 

communication with his parents (a. a. s. 109). […] Students with weak affectional ties to parents also tend 

to have little concern for the opinion of teachers and tend not to like school (a. a. s. 131). The boy who 

does not like school and who does not care what teachers think of him is to this extent free to commit 

delinquent acts. Positive feelings toward controlling institutions and persons in authority are the first line 

of social control (a. a. s. 127). […] Father’s education is strongly related to educational expectations. 

Educational expectations are reasonably strongly related to delinquency. […] The two groups in the 

sample with the highest rates of delinquency are sons of college graduates not expecting to graduate from 

college (a. a. s. 173). 

Ring (1999) pekar i sin studie på följande faktorer som exempelvis relationen till skolan, 

låga betyg i skolan: 

Elever med hög brottsbelastning har vidare enligt resultaten sämre relation till skolan. De tenderar att 

trivas sämre i skolan och tycka att lärarna är mindre bra, respektive prestera lägre, än de med låg 

brottsbelastning vilket framgår av sambanden mellan de olika variablerna för skolanknytning och 

brottsbelastning. Sambanden är måttligt starka. […] I de högst belastade grupperna har dock en klar 

majoritet låga betyg och säger sig inte heller trivas i skolan eller med sina lärare. […] Tycker man inte att 

bra betyg är viktigt står man i en friare position gentemot det konventionella samhället, vilket gör att 

spärren mot brott riskerar att försvagas (a. a. s. 104). 

9.3.7 Riskzonen utifrån faktorer hos individen 

Här belyser informanterna och pekar på individuella faktorer och parametrar hos individen 

som de anser påverka riskzonen.  

[…] attityd är en sådan grej som vi har med i våran riskbedömning och då är det attityd 

jämte mot polismyndigheten för att de säger ganska mycket om vad man har för 

inställning till brott och antisocialt beteende. Så det tycker jag är en ganska viktig grej 
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[…] när det gäller den synliga kriminaliteten, om man tar bort droger, så tror jag att det ju 

är större risk, om man säger, och [att] vara kille. 

 

Vi har haft några tjejer på gång, men dom har fallit ur på grund av att de haft andra 

problem som kanske… att kriminaliteten då varit symptom… snarare… alltså 

missbruksproblem. Och… socialtjänsten kanske… jaa, erbjuder flickor annan service… 

 

Rastlöshet och impulsiv i skolan… bara den skrivelsen är inte en avgörande faktor… Men 

i regel så medför det att man har ett aggressivt beteende och kanske använder folköl, 

kanske även röker… de fyller i varandra… kuggar i… då… 

9.3.8 Analys av riskzonen utifrån faktorer hos individen 

Informanterna lyfter här fram faktorer hos individen som de anser inneha en påverkan på 

riskzonen och pekar på följande; den egna attityden till rättsvårdande myndigheter, det egna 

könet och om individen uppvisar beteenden som rastlöshet och impulsivitet (om än i skolan). 

Ring (1999) pekar i sin studie på följande samband hos individen som exempelvis kön: 

Kön är den bakgrundsvariabel som har störst betydelse. Vid sidan av kön är det endast splittrad familj 

samt helutländsk bakgrund, det senare dock främst för pojkarna, som har en liten påverkan på 

brottsbelastningen när man kontrollerar för effekten från övriga variabler (a. a. s. 137). […] Ju högre grad 

av riskpreferens, rastlöshet och impulsivitet desto högre tenderar alltså den självrapporterade 

brottsbelastningen att vara, oavsett kön (a. a. s. 149). […] Resultatet tyder på att ”sensation seeking” eller 

självkontroll har självständig betydelse, men att effekten på brottsbelastning till stor del går över 

sambanden med övriga faktorer (a. a. s. 153). 

 

Hirschi (2009) anför följande om påverkande faktorer hos individen: 

What are the links between adult activities such as smoking, drinking, dating, and the commission of 

delinquent acts? The “adult status” perspective suggests these relations are spurious: because the student 

has lost his commitment to education, he feels required to demonstrate his adulthood and is at the same 

time free to commit delinquent acts (a. a. s. 165). […] The picture is fairly clear, then, that students who 

smoke, those who drink, and those who date are more likely to commit delinquent acts (a. a. s. 168). 
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10 Slutsatser 

Studien av begreppet unga i riskzonen i arenan social insatsgrupp i Södertälje kommer fram 

till och besvarar frågeställningarna: vad är social insatsgrupp, hur definierar respektive 

intervjuperson begreppet unga i riskzonen och vilka ungdomar ingår i urvalet till sociala 

insatsgruppen utifrån intervjupersonernas definitioner av unga i riskzonen. I termer av 

slutsatser så kommer studien fram till att det råder olika uppfattningar och tolkningar på vad 

det är att vara ung i begreppet unga i riskzonen, både vad gäller den övre åldersgränsen och 

den lägre åldersgränsen. På samma sätt kommer studien fram till att begreppet riskzonen kan 

översättas och därmed förstås i termer av riskfaktorer i familjen, skolan, kompisgruppen, 

närmiljön. I detta med riskfaktorer kommer studien vidare fram till att enskilda riskfaktorer 

inte med automatik innebär att en individ riskerar utveckla ett kriminellt beteende eller ens 

befinner sig i en så kallad riskzon, utan att detta snarare ska uppfattas som en ökad grad av 

risk. Studien beskriver vidare hur verksamheten är organiserad, hur samverkansmodellen 

social insatsgrupp ser ut i Södertälje och belyser samtidigt hur de olika ingångarna ser ut för 

att aktualisera en ungdom för insatser av social insatsgrupp i Södertälje kommun. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrevet till informanterna (två sidor). 

Bilaga 2: Semistrukturerade intervjumallen (tre sidor). 

Bilaga 3: Stöddokumentet för informanten med stolpar i delmomentet riskfaktorer. 

Bilaga 4: Individuell plan för en individ som är föremål för insatser av social insatsgrupp. 

Bilaga 5: Två exempel på samtyckesdokument, för vårdnadshavare samt för ungdom över 15 

år, som lyfter sekretessen och möjliggör samverkan. 

Bilaga 6: Grafiska beskrivningar på ärendeflödena vid samtliga tre ingångar vid aktualisering 

av ett ärende via polis, socialtjänst eller övrig via mottagningsgruppen (tre sidor). 
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Bilaga 1, sid 1 av 2: Informationsbrevet till informanterna, sidan ett. 
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Bilaga 1, sid 2 av 2: Informationsbrevet till informanterna, sidan två.
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Bilaga 2, sid 1 av 3: Originalversionen av den semistrukturerade intervjuguiden, sidan ett.
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Bilaga 2, sid 2 av 3: Originalversionen av den semistrukturerade intervjuguiden, sidan två 
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Bilaga 2, sid 3 av 3: Originalversionen av den semistrukturerade intervjuguiden, sidan tre.
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Bilaga 3: Stöddokument till informanterna vid intervju om riskzoner utifrån olika faktorer.
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Bilaga 4: Ett exempel på en individuell handlingsplan för den unge vid en beslutad insats .
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Bilaga 5:  Två exempel på samtyckesdokument, ett som riktar sig till en vårdnadshavare och ett som 

riktar sig till den unge över 15 år. 
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Bilaga 6, sid 1 av 3: Grafisk bild över ärendeflöde vid aktualiseringsprocess via polis. 
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Bilaga 6, sid 2 av 3: Grafisk bild över ärendeflöde vid aktualiseringsprocess via socialsekreterare. 
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Bilaga 6, sid 3 av 3: Grafisk bild över ärendeflöde vid aktualiseringsprocess via mottagningsgruppen vid 

anmälan från övriga, exempelvis en skola) 

 


