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Förord  
Den här studien har varit mycket lärorik, rolig, spännande men också den i särklass 

arbetsammaste under hela utbildningen! Redan från dag ett, när vi började formulera syftet, 

har det varit full fart framåt, och en och annan parkeringsbot när tempot varit för högt. Men 

nu är vi äntligen framme vid förordet och vill tacka dem som gjort studien möjlig. Tack till 

alla informanter, utan era berättelser hade studien inte kommit till. Ett stort tack till vår 

handledare Filip Wollter som har stöttat vår idé och gett oss värdefulla tips och råd längs med 

vägen. Vi vill framförallt tacka våra respektive sambos för att ni orkat med oss under denna 

tid. Förlåt för de 30 sekundernas fördröjning när ni har försökt att nå oss då vi varit i denna c-

uppsatsbubbla, nu blir vi oss själva igen! Och sist men inte minst vill vi tacka varandra. Det 

har varit riktigt kul att intervjua, äta god mat och leta böcker tillsammans. Att resan haft ett 

jämnt (men högt!) tempo och inte präglats av djupa dalar och höga toppar beror på att vi 

kunnat hjälpa, stötta och dela den stundtals tunga arbetsuppgiften tillsammans, tack.  
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 
 

 

 
 



Sammanfattning 
I denna studie har fokus legat på sociala insatsgrupper i fyra områden i Stockholms län. 

Sociala insatsgrupper är en strukturerad samverkan på individnivå mellan i första hand 

socialtjänst, polis och skola som syftar till att förhindra nyrekrytering av ungdomar till 

kriminella grupperingar samt underlätta avhopp från kriminella grupperingar. Studiens 

övergripande syfte är att undersöka hur samverkan mellan socialarbetare och poliser ser ut 

inom projektet sociala insatsgrupper. Studien fokuserar på socialarbetarnas och polisernas 

yrkesroller samt stöd- och kontrollaspekter. Studiens resultat visar att sociala insatsgrupper 

uppfattas som ett framgångsrikt projekt, men också att det råder ett spänningsförhållande 

mellan en behandlingslogik och en straffrättslig logik som polis och socialarbetare måste 

förhålla sig till i samverkan kring ungdomen. Studiens resultat visar även att stöd och kontroll 

inte kan skiljas från varandra, något som kan härledas till en övergripande så kallad 

normaliseringslogik som delas av socialarbetarna och polisen i arbetet med ungdomen. För att 

belysa och problematisera resultaten har studien främst hämtat inspiration från den 

nyinstitutionella teoribildningen som riktar fokus på samverkansprocesser i organisationer.    

 

Abstract  
Community Intervention Team [social insatsgrupp] is a structured collaboration between 

social services, police, and schools. It is a project that aims to prevent new recruitment of 

youth into criminal groups, but also to facilitate defections from criminal groups. The study's 

main aim is to investigate the collaboration between social workers and police officers within 

the framework of the community intervention teams. The study focuses on the roles of social 

workers and police officers, and the their aspects of support and control. The results show that 

community intervention teams is perceived as a successful project, but there is also a visible 

tension between the logics of treatment and the logics of punishment, that both social workers 

and police officers have to deal with as a part of their collaboration. The study also shows that 

support and control cannot be separated from one another; which can be attributed to the over 

all logics of normalization shared by social workers and police officer's in their work with 

young people. In order to highlight and to problematize the results, the study has mainly been 

inspired by the new institutional theory that focuses on collaborative processes in 

organizations. 

Nyckelord: sociala insatsgrupper, samverkan, ungdomskriminalitet, kontroll, stöd, polis, socialtjänst, ungdomar. 

Keywords: community, intervention, team, collaboration, control, cupport, police, social services, youth. 
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1. Inledning 
 
Backman (2008, s. 28) menar att allt forskningsarbete uppstår i en fråga, och när den 

omgivande verkligheten betraktas ger frågan snart upphov till den genomgående frågan: 

Varför? Intresset för denna studie uppstod på samma sätt. Våren 2012 utförde vi en 

fältstudievecka på Ungdomens Hus i Fittja i syfte att samla in material till en B-uppsats. 

Under veckan deltog vi på en konferens, där socialarbetare och poliser diskuterade samverkan 

i arbetet med barn och ungdomar. Vi fick ökad kunskap om polisens arbete med ungdomar 

och i samtal med några av dem kunde vi märka hur bilden av den tuffe polisen snarare antog 

skepnaden av en slags socialpolis. Kunde det vara så att samverkan lett till att polisens roll 

närmat sig socialarbetarens? Och har då socialarbetarens roll blivit mer polisiär? Varför? 

Under veckan fick vi höra talas om ett samverkansprojekt mellan socialtjänst och polis vilket 

väckte vårt intresse. Docenten och kriminologen Peter Lindström var examinerande lärare på 

kursen och genom honom fick vi ytterligare kunskaper om projektet, som det visade sig att 

han varit delaktig i.  

Vintern 2009 beslutade den svenska regeringen att ge länspolismästare Carin Götblad 

uppdraget att föreslå åtgärder mot etablering av kriminella grupperingar i samhället. Peter 

Lindström anställdes som sekreterare. Uppdraget resulterade i ett förslag om införandet av 

samverkansgrupper på lokal nivå, där insatser utförs på individnivå (SOU 2010:15:89). Våren 

2011 beslutade således regeringen att uppdra åt Rikspolisstyrelsen att påbörja en 

pilotverksamhet för unga i riskzon att utveckla en kriminell livsstil, samt ungdomar som 

behöver stöd och hjälp att bryta med kriminalitet. Projektet kom att kallas för sociala 

insatsgrupper, huvudansvaret för den lokala verksamheten skulle åligga socialtjänsten. Syftet 

var enligt regeringen att satsa på en lokal samverkansform samt insatser på individnivå 

(Ju2011/1906/KRIM, s. 1-3). Pilotverksamheten är avslutad och Rikspolisstyrelsen anser att 

det finns anledning att använda och utveckla sociala insatsgrupper, regeringen delar den 

bedömningen (regeringsbeslut 1:6, s. 2).  
 
 
1.1 Problemformulering  
Frågan om brott och straff har blivit alltmer politiskt laddad under de senaste decennierna. I 

åtgärder som rör kriminella ungdomar går det att se en förskjutning från behandling till 

straffvärde. Estrada och Flyghed (2007) menar att det råder en tvetydighet beträffande synen 

på ungdomsbrottslighet. Ett synsätt där ungdomar med problem anses vara offer för 

samhällets missförhållanden, det motsatta är ett synsätt där de unga själva bär ansvaret för 
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sina handlingar. De menar att det uppstår en spänning mellan dessa perspektiv där vård och 

stöd står i motsats till straff och kontroll (Estrada & Flyhed, 2007, s. 10-23, Estrada, 1999, s. 

6). Det är inom detta spänningsförhållande som socialarbetare och polis möts för samverkan 

kring barn och unga (Edvall, 2012, s. 3). Vidare medför detta spänningsförhållande en 

komplexitet vid bedömningar av ungdomens bästa när socialtjänst och polis ska samverka på 

individnivå (Jfr Johansson, 2011, s. 57). Utgångspunkten för en fungerande samverkan är 

enligt SOU 2010:15:94 att socialtjänst och polis kan enas om en gemensam uppfattning kring 

de problem som finns lokalt. Rikspolisstyrelsen (2012, s. 25) menar att det inom 

socialtjänsten finns en “generell återhållsamhet” att dela information, trots att det finns ett 

samtyckte till informationsutbyte i sociala insatsgrupper. 

Edvall (2012, s.174) menar att en trolig förklaring till att socialtjänstens ökade ansvar för 

ungdomars kriminalitet sällan diskuteras är att det blivit en accepterad lösning. Det 

övergripande syftet med Edvalls avhandling är att diskutera hur olika aspekter av samhällets 

stöd och kontroll för ungdomar i riskzoner knyts samman av olika aktörer. Inom projektet 

sociala insatsgrupper förefaller detta perspektiv inte vara särskilt belyst och stämmer väl 

överens med de frågor om samverkan som väcktes hos oss under konferensen. Mot bakgrund 

av att det råder en tvetydighet beträffande synen på ungdomsbrottslighet, och att sociala 

insatsgrupper ska utvecklas och initieras på flera orter i landet, är det viktigt att undersöka hur 

samverkan mellan socialarbetare och poliser ser ut inom sociala insatsgrupper, med fokus på 

deras yrkesroller samt stöd- och kontrollaspekter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur samverkan mellan socialarbetare och poliser 

ser ut inom projektet sociala insatsgrupper. Studien fokuserar på socialarbetarnas och 

polisernas yrkesroller samt stöd- och kontrollaspekter.  

 

Syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 

 

• Vilka uppfattningar har socialarbetare och poliser om samverkan inom sociala 

insatsgrupper? 

• Vilka uppfattningar har socialarbetare och poliser om yrkesrollerna inom sociala 

insatsgrupper?  

• Vilka uppfattningar har socialarbetare och poliser om stöd- och kontrollaspekter 

inom sociala insatsgrupper? 
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1.3 Definitioner och centrala begrepp  

 

1.3.1. Samverkan 

Betydelsen av begreppet samverkan beskriver tydligast hur sociala insatsgrupper är tänkta att 

fungera (Kassman, Oscarsson & Wollter s. 154-155). Socialstyrelsen (2012a, s. 10) skriver 

att:  
Samverkan handlar om att olika aktörer tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper till en 
uppgift som man gemensamt har att genomföra. De aktörer som ingår i arbetet ger stödinsatser utifrån 
sina uppdrag och sitt ansvar men man arbetar samtidigt gemensamt med att koordinera insatserna för att 
kunna åstadkomma ett mer samlat stöd till ungdomen, det vill säga samordning av insatserna 

 

1.3.2. Ungdomen/Ungdomarna 

Målgruppen för projektet är barn och ungdomar mellan 15-25 år (Ju2011/1906/KRIM, s. 1). 

Många av pilotområdena har haft deltagare utanför detta åldersspann (Kassman et al., 2012, s. 

143). I studien använder vi oss av termerna ungdomen/ungdomarna då vi pratar om 

målgruppen för projektet. 

 

1.3.3 ”I riskzon för att utveckla en kriminell livsstil” 

Huvudmålgruppen för sociala insatsgrupper är unga i riskzon för att utveckla en kriminell 

livsstil. Definitionen kriminell livsstil bestäms lokalt i verksamheterna. I de fall vi använder 

oss av begreppet avser vi: unga med en utveckling som kan leda till kriminalitet. Studiens 

syfte är inte att problematisera detta begrepp. Tyngdpunkten ligger på yrkesroller samt stöd- 

och kontrollaspekter inom ramen för samverkan.  

 

1.3.4 Stöd och kontroll 

Stöd och kontroll ingår i båda gruppernas yrkesroller, traditionellt sett brukar socialarbetare 

placeras under stöd och polis under kontroll (Skrinjar, 2005, s. 57). Begreppen stöd och 

kontroll utgör en av utgångspunkterna för genomförandet av studien och är beroende av våra 

förkunskaper, forskningsansatser, teorier samt de tolkningar som görs. Blumer (i Bryman, 

2011, s. 348) argumenterade för att begrepp ska tillämpas på så sätt att forskaren får en allmän 

bild av vad som ska letas efter, “begreppen utgör ett redskap då forskaren ska upptäcka de 

många former som de företeelser begreppen står för kan anta” (a.a.).  
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1.4  Uppsatsens disposition  

 

Kapitel 1 - Inledning 

Kapitlet innehåller en kortfattad introduktion av ämnet, problemformulering, studiens 

övergripande syfte och frågeställningar samt centrala begrepp och definitioner. 

Kapitel 2 - Bakgrund 

Kapitlet innehåller en omfattande bakgrundsinformation av ämnet, detta för att beskriva 

områdets kontext och förutsättningar.  

Kapitel 3 - Metodologiska förutsättningar 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats, intervjuer, urval, litteratursökning, 

databaser, sökbegrepp, genomförande, databehandling, generaliserbarhet, reliabilitet, validitet 

samt etiska överväganden.  

Kapitel 4 - Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet innehåller en genomgång av tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Studiens 

teoretiska ram hämtar inspiration från den nyinstitutionella teoribildningen.  

Kapitel 5 - Studiens resultat 

I detta kapitel redovisas studiens empiri utifrån studiens frågeställningar: samverkan, roller 

samt stöd- och kontrollaspekter.  

Kapitel 6 - Diskussion 

I detta kapitel vävs studiens reslutat samman med de teoretiska perspektiven i en analys. 

Kapitel 7 - Sammanfattning och slutsatser 

Det avslutande kapitlet innehåller en sammanfattande och friare diskussion samt förslag till 

vidare forskning i ämnet. Studien avslutas sedvanligt med en källförteckning samt bilagor.  
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2. Bakgrund  
Eftersom sociala insatsgrupper är en relativt ny samverkansform ägnas stort utrymme åt att 

föra in läsaren i området, i god kvalitativ anda lägger vi stor vikt i vilken kontext sociala 

insatsgrupper verkar. Först görs redogörelse för hur samhällets ansvar för unga som begår 

brott har sett och ser ut med tydligt fokus på samverkan, yrkesroller samt stöd- och 

kontrollaspekter. Sedan följer en generell beskrivning av hur sociala insatsgrupper är tänkta 

att fungera. Samverkansstrukturen kring sociala insatsgrupper är tämligen komplex och skiljer 

sig åt i studiens undersökningsområden: Botkyrka, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt 

Södertälje. För att beskriva den kontext som dessa områden verkar i, ägnas därför stort 

utrymme åt bakgrundsinformation av dessa områden.  

Då förslaget med sociala insatsgrupper utarbetades var utgångspunkten att inte uppfinna 

nya samverkansmodeller, utan om möjligt utnyttja de strukturer som redan fanns (SOU 

2010:15:89). Därför kommer en beskrivning av liknande samverkansprojekt, sedan följer en 

beskrivning av hur sociala insatsgrupper ser ut i varje område. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för brottsstatistik från varje undersökningsområde samt riksgenomsnittet, detta 

för att synliggöra den kontext som informanterna arbetar i.  

 

2.1 Samhällets ansvar för ungdomar som begår brott 
Samhället har ett tudelat uppdrag när det gäller ungdomar som begår brott, medan 

socialtjänsten måste utgå från ungdomens behov av stöd och skydd ska de rättsvårdande 

myndigheterna ska genom insatser markera att samhället tar avstånd från brottet 

(Socialstyrelsen [SoS], 2009, s. 18). McMurphy (1996, s. 93) menar att det finns en inbyggd 

spänning mellan behandling och straff som hör ihop med den motstridiga uppgiften att å ena 

sidan stödja ungdomar och å andra sidan kontrollera deras brottslighet. Redan i början av 

1900-talet - i samband med 1902 års barnalagar, har det funnits en diskussion huruvida 

ungdomar som begår brott ska ges straffrättsliga påföljder inom det rättsliga systemet, eller 

överlämnas till de sociala myndigheterna för stöd och vård (Levin, 1996, s. 51). I Sverige har 

behandlingstanken haft stor betydelse för utvecklingen av åtgärder mot ungdomar som begår 

brott (Von Hofer, 2007, s. 307). Utgångspunkten är att de ska hållas utanför kriminalvården, 

tanken bygger på ungdomar inte har de kunskaper om samhälleliga normer som vuxna 

förväntas ha (SoS, 2009, s. 21). Detta synsätt kommer till uttryck bland annat i det ansvar som 

socialtjänsten har för unga lagöverträdare i åldern 15-20 år. När det är möjligt ska stöd- och 

hjälpåtgärder väljas för dessa ungdomar, framför en genom domstol utdömd påföljd 
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(Clevesköld, Thunved & Thunved, 2010, s. 19). Det har riktats hård kritik mot 

behandlingstanken, de centrala argumenten har varit att behandlingstanken medför ett dolt 

socialt kontroll- och straffsystem, men även för att åtgärderna innebär ett stort rättsligt 

godtycke med icke tidsbestämda påföljder av sociala myndigheter (Levin & McMurphy, 

1996, s. 65, 93). Och Socialtjänsten har fått kritik för att vara alltför passiv när unga begår och 

ständigt återfaller i brott, detta trots att de varit föremål för insatser från socialtjänstens sida. 

Överlämnande till vård inom socialtjänst har ofta kritiserats för att vara en ineffektiv påföljd, 

vars innehåll är svårt att få en uppfattning om (Puhakka, 2001, s. 7-10).  

I ett flertal länder har kritiken mot behandlingstanken lett till mer straffinriktade åtgärder 

mot ungdomskriminalitet (McMurphy, s. 93). I Sverige har det även skett en förändring i 

samhällets reaktioner mot ungdomsbrottslighet, under de senaste decennierna har samhället 

reagerat mer kraftfullt och tydligt och de straffrättsliga kraven på socialtjänsten har ökat (SoS, 

2009, kap 1; Estrada, 1999, s. 6). Socialstyrelsen menar dock att behandlingstanken inte helt 

övergivits när det gäller åtgärder mot ungdomsbrottslighet, detta eftersom socialtjänsten har 

en central roll när det gäller ungdomar som begår brott (2009, s. 23). I betänkandet som 

föranledde sociala insatsgrupper lyfter utredarna fram att “vidare är utgångspunkten att unga 

lagöverträdare ska ges behövlig vård och behandling inom socialtjänsten och på så sätt hållas 

utanför kriminalvården” (SOU 2010:15:59). Rikspolisstyrelsen menar att trots samhällets 

vårdperspektiv saknar socialtjänsten på många håll konkreta behandlingsprogram för 

ungdomar med kriminellt beteende (RPS, 2012, s. 27). I betänkandet (SOU 2010:15:87) lyfter 

utredarna fram att: 

 
I de fall socialtjänsten har vidtagit insatser för att stödja och hjälpa en ung person har insatserna alltför 
ofta inte resulterat i att den unge upphört med brott. Inte heller insatser vidtagna av Statens 
institutionsstyrelse eller av Kriminalvården är särskilt framgångsrika vad gäller att förmå unga personer 
att upphöra med brott. Majoriteten av unga som döms till socialtjänstpåföljder, sluten ungdomsvård eller 
kriminalvårdspåföljder återfaller i ny brottslighet   

 

Edvall (2012, s. 3-4) menar att betänkandet har förslag på mer kontrollerande åtgärder för 

ungdomar som anses ligga i riskzon för kriminallitet, och att stöd och kontroll knyts till en 

strävan om ökad samverkan. I Rikspolisstyrelsens handlingsplan (2008, s. 4-5) om samverkan 

betonar de att brottsligheten påverkas av samhälleliga trender och faktorer. De menar att den 

sociala kontrollen i samhället har förändrats och försvagats genom urbanisering och nya 

levnadsmönster, vilket har lett till en sämre kontroll och därmed ökat antal tillfällen att begå 

brott. I handlingsplanen finns förhoppningar om såväl ett ökat förtroende för polisen som 

ökad social kontroll i samhället genom samverkan.  
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2.1.1 Samverkan mellan socialtjänst och polis  

Under hela efterkrigstiden har svenska staten betonat vikten av att myndigheter bör samverka 

för att förebygga ungdomsbrottslighet (Kassman et al., 2012, s. 8). Johansson (2011, s. 15) 

menar att samverkan mellan myndigheter kring utsatta barn har utgjort en utvecklingstrend 

under de senaste decennierna. Och eftersom samverkan har blivit en vedertagen lösning på 

många problem är det svårt att ta ställning “mot” samverkan (Lindberg 1999 i a.a., s.73). 

Specialiseringen och professionaliseringen har ökat inom välfärdssamhället, fler aktörer 

verkar vid sidan av de offentliga verksamheterna. Detta har resulterat i att verksamheterna har 

fragmenterats och kritik har riktats mot myndigheter för bristande helhetssyn. Samverkan har 

setts som en nödvändighet för att möta de nya utmaningarna (Myndighet för skolutveckling, 

RPS & SoS, 2007, s. 29). De yrkeskategorier som samverkar har olika utbildningsbakgrund 

och ibland kolliderar olika teorier och synsätt. Den samhälleliga utvecklingen har emellertid 

gått mot en allt större samsyn mellan myndigheter när det gäller hur ungdomens problem 

förklaras (a.a., s. 14).  

Det finns oklarheter kring socialtjänstens roll i rättssystemet, vilket hör ihop med den svåra 

uppgiften att förena socialtjänstens behovsprincip med de straffrättsliga principerna om 

förutsägbarhet och proportionalitet. Kritik har framförts om att rättsväsendet haft för lite 

inflytande över vad som händer när en ungdom som begår brott lämnas över till socialtjänsten 

(prop 2005/06:165:44). Samverkan har ofta setts som en lösning för att bland annat uppnå en 

ökad enhetlighet mellan socialtjänst och polis, en större likhet inför lagen, samt bidra med en 

helhetssyn i bedömning och insatser och minskade kostnader för samhället (a.a., s. 44; SoS, 

2009, s. 27; Myndighet för skolutveckling, 2007, s. 3). Regeringen framhöll i prop 

1996/97:124:58 att en viktig målsättning måste vara att utnyttja de samlade resurserna 

maximalt och vid behov samverka kring individer som befinner sig i “gränslandet” mellan 

myndigheter. Vidare menar de att ”det mest effektiva och kostnadsbesparande för samhället 

är att stoppa rundgång och dubbelarbete så tidigt som möjligt och snabbare hitta rätt hjälp för 

en individ. En väl fungerande samverkan bör därför snarare minska än öka risken för 

kostnadsövervältringar” (a.a.). Socialstyrelsen (2006, s. 8) menar dock att det finns 

orealistiska förhoppningar på att samverkan ska lösa resursproblem, detta eftersom att det har 

varit svårt att påvisa kvalitetsvinster.  

Redan år 2004 överlämnade regeringen förslaget om en modell vid namn ryggsäck – olika 

former för stöd och kontroll, detta som ett led i en förstärkning i samverkan när det gäller 

ungdomar som begår brott. Modellen kan liknas vid sociala insatsgrupper och syftade till att 

ta ett helhetsgrepp, och få ungdomen “på rätt spår” (SOU 2004:122, kap 12).  
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Svenska staten har länge och tydligt uttalat att samverkan bör utvecklats i arbete med 

utsatta ungdomar, som ett resultat av denna målsättning infördes år 2003 lagbestämmelser om 

skyldighet att samverka i frågor som rör barn och ungdomar i riskzon. Polis och socialtjänst 

hade sedan tidigare lagstadgade bestämmelser om samverkan (se bl.a. Förvaltningslag SFS 

1986:223 § 6). Socialtjänstlagen kompletterades dock med en bestämmelse för att betona att 

samverkan ska ske i övergripande frågor, samt att socialtjänsten aktivt ska verka för att 

samverkan äger rum (Myndighet för skolutveckling, 2007, s. 13).  

 

2.1.2 Sekretess 

Samverkan mellan polis och socialtjänst har främst varit av mer allmän karaktär och inte 

strukturerats på individnivå kring enskilda ungdomar (Kassman, et al., 2012, s. 8-10). I 

betänkandet som föranledde sociala insatsgrupper framhävs behovet av en lokal 

samverkansform som koordineras på individnivå kring den unge. Utredarna betonar att 

sekretesslagstiftningen utgör ett hinder för samverkan på individnivå och föreslår en lättnad i 

sekretessen i förhållande till polisen, vilket ska öppna för socialtjänsten att lämna ut uppgifter 

till polisen om enskilda ungdomar i brottsförebyggande syfte (SOU 2010:15, s. 90-106). I 

prop 1996/97:124:58 beskrivs att “ I en rad samverkansprojekt har man kunnat lösa 

sekretessfrågan genom att den enskilde på olika sätt samtycker till att information får lämnas 

mellan myndigheter”. Redan 1994 fanns förslag som syftade till att lätta på sekretessen från 

socialtjänstens sida (Ju 1994: E). Den kritik som riktades var främst att det kan bli svårt att 

upprätthålla gränsen mellan det brottsförebyggande och brottsstraffande arbetet. Det finns 

även en rädsla för att ungdomars förtroende för socialtjänsten kan komma att urholkas (Prop. 

2011/12:171 s. 20-21).  

Inom socialtjänsten föreligger sträng sekretess, vilket innebär att det råder sekretess för 

uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller närstående lider men (SFS 2009:400, 26 kap 1 §). Den 1 januari 2013 

infördes emellertid en sekretessbrytande bestämmelse som underlättar för socialtjänsten att 

lämna ut uppgifter som rör enskild under 21 år – i brottsförebyggande syfte, under vissa 

angivna förutsättningar (2012/13: JuU5, s. 1). När det gäller polisen har de en skyldighet att 

anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om något som innebär att de behöver ingripa 

till ett barns skydd (SFS 1984:387 § 3; SFS 2001:414 § 1). Johansson (2011, s. 57) menar att 

det råder ett spänningsförhållande mellan socialtjänstens ansvar för ungdomars behov av 

skydd och stöd, samt polisens utredande arbete som innebär att brottsutredningen skyndsamt 

och diskret måste genomföras. Vidare medför detta spänningsförhållande en komplexitet vid 



	   9	  

bedömningar av ungdomens bästa, när socialtjänst och polis ska samverka på individnivå (Jfr 

Johansson, s. 57).    

I en social insatsgrupp bygger samverkan kring den enskilde på samtycke, deltagarna 

måste tillfrågas och skriva under ett medgivande [se bilaga 4] om att sekretessen mellan 

myndigheterna bryts (Kassman, et al., 2012, s. 9).  

 

2.2 Övergripande beskrivning av sociala insatsgrupper  
Vad är en social insatsgrupp? Regeringen tog under hösten 2007 initiativ till en nationell 

mobilisering för att motverka den organiserade grova brottsligheten i Sverige (Ds 2008:38). 

Vintern 2009 utsågs länspolismästaren Carin Götblad till särskild utredare, och resultatet blev 

betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 

2010:15). Här föreslås sociala insatsgrupper, en samverkansmodell mellan framför allt 

socialtjänst, polis och skola där socialtjänsten bär huvudansvaret. De sociala insatsgruppernas 

två huvudsyften är att identifiera ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk 

samt att underlätta avhopp från dessa. Betänkandet uppmärksammade behovet av en lokal 

samarbetsform, att insatserna ska utarbetas utifrån den unges specifika behov där även 

psykiatrin, missbruksvården och kriminalvården ska ha möjlighet att kopplas till 

insatsgruppernas arbete. Även näringsliv, ideella föreningar och liknande organisationer ska 

ha möjlighet att bidra. Ett tydligt syfte med insatsgrupperna är att motverka nyrekrytering till 

kriminella nätverk, och stor vikt har lagts vid att ungdomen är delaktig i arbetet med 

insatsgruppen tillsammans med föräldrar, syskon och andra anhöriga. Ungdomen ska vara 

motiverad att lämna sin kriminella livsstil. Enligt förslaget är målet att implementera minst en 

insatsgrupp i varje kommun. I stora kommuner eller extra socialt utsatta områden kan flera 

sociala insatsgrupper behövas. Tanken med de sociala insatsgrupperna är inte att ersätta den 

vård och de åtgärder som den stora majoriteten av unga lagöverträdare får, insatserna ska rikta 

in sig mot en begränsad grupp av unga som anses ha stor risk att hamna i kriminella nätverk. 

En kontaktperson från respektive deltagande myndighet ska utses, och dessa blir navet i den 

unges insatsgrupp (SOU 2010:15, s. 89-90). 

Våren 2011 påbörjades en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper i tolv 

projektområden runt om i Sverige. Ersta Sköndal Högskola har genomfört en extern 

utvärdering. Den visar bland annat att verksamheten enbart i begränsad omfattning har 

bidragit till identifiering av målgruppen, men man kan dock konstatera att samarbetsformen 

hjälper och stödjer den unge genom nätverket som bildas runt denne (Kassman, et al., 2012, s. 

3). Följande figur visar hur strukturen kring en social insatsgrupp är tänkt att vara utformad:  
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Social insatsgrupp 

  
(SOU 2010:15:92) 

 
 

Ett av de sociala insatsgruppernas huvudmål är att de insatser som ges till ungdomen ska 

samordnas på ett bra och tydligt sätt mellan myndigheter och aktörer (SoS, 2012a, s. 3). 

Därför är det av stor vikt att veta vilka förväntningar som ligger på yrkesgrupperna. Eftersom 

studien fokuserar på socialtjänsten och polisen visar följande tabeller en sammanfattning av 

förväntade mål när det gäller yrkesgruppernas ansvar, roll och bidrag. Sociala insatsgrupper 

har två målgrupper: ungdomar i riskzon och personer som vill hoppa av, därför är 

förväntningarna och de uppsatta målen olika i förhållande till målgruppsindelningen. 

 

Socialtjänstens uppgifter  
 
Ungdomar i riskzon                                                                            Personer som vill hoppa av 

De ska upptäcka och försöka identifiera ungdomar i riskzon De ska informera den unge om sociala insatsgrupper 

De ska föreslå lämpliga ungdomar för sociala insatsgrupper De ska upptäcka möjliga avhoppare 

De ska enligt 14 kap. 1§ SoL anmäla om missförhållande finns De ska förmedla kontakt med sociala insatsgrupper 

De ska motivera ungdomen och dess vårdnadshavare till deltagande De ska motivera den unge till deltagande 

De ska inhämta samtycke från ungdomen eller vårdnadshavare till 
informationsutbyte 

De ska inhämta samtycke till informationsutbyte 
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De ska genomföra risk- och behovsbedömningar De ska genomföra risk- och behovsbedömningar 

De ska besluta om vilka insatser som ska ges till ungdomen De ska ta beslut om insatser, exempelvis 
försörjningsstöd 

De ska upprätta genomförandeplaner och åtgärdsplaner De ska kunna erbjuda skyddat boende eller jourboende 

De ska förmedla kontakter och samordna arbetet De ska upprätta åtgärds- och genomförandeplaner 

De ska vara ett socialt stöd för ungdomen, exempelvis genom att vara en 
kontaktperson eller lots 

De ska samordna arbetet och förmedla kontakter 

De ska tillhandahålla och utföra passande behandlingsinsatser De ska kunna erbjuda boende på längre sikt 

De ska genomföra vårdplanering för placerade på en SiS-institution De ska vara ett socialt stöd för den unge 
 

De ska tillhandahålla och utföra passande 
behandlingsinsatser 

 

De ska genomföra vårdplanering för placerade på en 
SiS-institution 

(SoS, 2012a, s. 25) 
 
 
Polisens uppgifter  
 

Ungdomar i riskzon                                                                          Personer som vill hoppa av 

De ska upptäcka och försöka identifiera ungdomar i riskzon De ska informera den unge om sociala insatsgrupper 

De ska föreslå lämpliga ungdomar för sociala insatsgrupper De ska upptäcka möjliga avhoppare 

De ska enligt 14 kap.1§ SoL anmäla om missförhållande finns De ska förmedla kontakt med sociala insatsgrupper 

De ska, till socialtjänstens utredning, bidra med information De ska, till socialtjänstens utredning, bidra med 
information 

De ska motivera ungdomen och dess vårdnadshavare till deltagande De ska motivera den unge till deltagande 

De ska inhämta samtycke från ungdomen eller vårdnadshavare till 
informationsutbyte 

De ska inhämta samtycke till informationsutbyte 

 

De ska kunna erbjuda den unge ett personskydd 
(SoS, 2012a, s. 25) 

 

2.3 Beskrivning av studiens undersökningsområden  

Nedan kommer en beskrivning av studiens fyra undersökningsområden. Först görs en generell 

beskrivning av området, sedan redogör vi för liknande samverkansprojekt samt en utförlig 

beskrivning av sociala insatsgruppers struktur i området. Arbetslöshetsstatistiken som 

redovisas är den öppna arbetslösheten, vilket innebär arbetssökande inskrivna hos 

arbetsförmedlingen exklusive sökande med aktivitetsstöd.  

 

2.3.1 Botkyrka 

Botkyrka är beläget mellan Stockholm och Södertälje och det bor 86 300 personer i 

kommunen. Kommunen består av fem bostadsdelar: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, 
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Tullinge och Tumba-Grödinge. År 2012 var den öppna arbetslösheten i Botkyrka kommun 

4,9 procent. Jämfört med snittet för Sverige som låg på 3,5 procent (Ams, 2013). 

I Botkyrka har man tidigare haft ett flertal projekt med inriktning på samverkan och 

ungdomsbrottslighet. Ett av dessa projekt är ALFI. Bakgrunden till projektet är att år 2010 

drabbades områdena Alby och Fittja av incidenter som bilbränder och skottlossning. 

Södertörns polismästardistrikt fick i uppdrag att utveckla en handlingsplan för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i områdena. Projektet genomfördes mellan 1 mars 2011 och 

31 december 2012 (Kassman et al., s. 46). VÄRT (Våga Ändra Riktning Tillsammans) är ett 

projekt som riktar sig till unga vuxna mellan 18-25 år och är ett samarbete mellan polis, 

kriminalvård och socialtjänst. En stor skillnad mellan sociala insatsgrupper och tidigare 

projekt är att de sociala insatsgrupperna verkar på individnivå och har riktat in sig på att 

skräddarsy insatserna utifrån ungdomen (Kassman et al., s. 46). 

 

Sociala insatsgrupper i Botkyrka 

Botkyrka kommun har varit ett av de tolv pilotprojektområdena, sociala insatsgrupper har 

bedrivits i projektform under perioden september 2011 till och med oktober 2012. En 

projektledare på stöd- och utvecklingsenheten inom socialförvaltningen kommer att fortsätta 

med arbetet tillsammans med berörda myndigheter under 2013 (Botkyrka, 2012, s. 3, 4).  

Botkyrka är det område som under projekttiden har rapporterat om flest delgivna 

brottsmisstankar. Den sociala insatsgruppen har legat nära den ordinarie verksamheten och 

man har valt att arbeta med målgruppen 10-25 år (Kassman et al., s. 46). Den sociala 

insatsgruppen har varit uppdelad i tre delprojekt:  

 

1. Tidig upptäckt av risk för kriminalitet hos flickor och pojkar 10-17 år.  

2. Beslutad insats för flickor och pojkar 10-17 år i riskzon att utveckla ett kriminellt 

beteende.  

3. Beslutad insats för unga kvinnor och unga män 18-25 år som önskar lämna 

kriminalitet som livsstil (Botkyrka kommun, 2012, s. 5).  

 

I Botkyrka sker den främsta samverkan när det gäller sociala insatsgrupper mellan polis, 

socialtjänst och Utbildningsförvaltningen. Enligt den externa utvärderingen (Kassman et al., 

2012, s. 50-51) ser samverkansstrukturen ut enligt följande:  
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Styrgrupp  

• Styrgrupp delprojekt 1 och 2: har möte minst två gånger per termin och består av socialtjänst, 

Utbildningsförvaltningen samt närpolischef.  

• Styrgrupp delprojekt 3: har möte några gånger per termin och består av socialtjänst, polis och 

kriminalvården. 

 

Arbetsgrupp  

• Arbetsgrupp delprojekt 1 och 2: består av socialtjänst, polis och skola. 

• Arbetsgrupp delprojekt 3: har möte ca en gång i månaden och består av socialtjänst, polis 

samt kriminalvården. 

 

Utförargrupp 

• Utförargrupp delprojekt 1: består av socialtjänst (delprojektledare, områdessekreterare) samt 

polis från lokala poliskontoret och träffas varje vecka. Gruppen ansvarar för kartläggning av 

ungdomen, hembesök, eventuellt inhämtar samtycke samt utvecklar samverkansformen.  

• Utförargrupp delprojekt 2: består av socialtjänst samt efter behov andra representanter som 

exempelvis skola eller polis, de träffas en gång i månaden. Gruppen diskuterar 

individärenden, potentiella deltagare samt utvecklar samverkansformen. 

• Utförargrupp delprojekt 3: består främst av socialtjänst, polis och kriminalvården.  

Enligt slutrapporten (Botkyrka, 2012, s. 9-19) har följande samverkansstruktur utvecklats för 

delprojekt 1 och 2:  

 

• Polis, skola eller fritidsgård kan kontakta socialtjänsten om de uppmärksammar ett en 

ungdom är i riskzon för kriminalitet. Den förebyggande sektionen i socialtjänsten kan göra 

hembesök. Om oron bekräftas görs en så kallad orosanmälan till utredningsenheten. 

Handläggaren på sektionen kan därefter erbjuda sociala insatsgrupper, även pågående ärenden 

kan erbjudas en social insatsgrupp.  

• Samtycken inhämtas oftast från socialtjänsten men även av polis och skola. Handläggaren, 

eller en mötesledare från resursenheten, sammankallar till ett samverkansmöte där ungdomens 

nätverk mobiliseras. 

• Efter första mötet gör handläggaren på utredningsenheten en riskbedömning enligt  
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riskbedömningsmallen SAVRY1. Efter varje samverkansmöte skrivs en handlingsplan, där 

det tydligt ska framgå vilka åtgärder som ska göras och av vem. Handlingsplanen innehåller 

en “akutplan” där det står vad som ska göras om det som bestämts på mötet inte fungerar. 

Alla mötesdeltagare ska få en kopia av handlingsplanen. Av utvärderingen framgår 

emellertid att relativt få ungdomar har haft en individuell handlingsplan (Kassman et al., 

2012, s. 46).  

• Täta uppföljningsmöten hålls, och handläggaren på utredningsenheten för journalanteckningar 

i ett särskilt verksamhetssystem.  

 

2.3.2 Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta  

Rinkeby-Kista är en stadsdel i Stockholms kommun och ligger i västerort. Området består av 

två huvudbostadsområden: Rinkeby och Kista, och har tillsammans en befolkning på 47 872 

personer. Den 31 oktober år 2012 var den öppna arbetslösheten i stadsdelen 7,8 procent 

(Stockholm stad, 2013). Jämfört med snittet för Sverige som var 3,5 procent (Ams, 2013).  

Spånga-Tensta är en stadsdel i Stockholms kommun också beläget i västerort. Området 

består av två avskilda huvudbostadsområden: Spånga och Tensta, och har år 2012 

tillsammans en befolkning på 38 282 personer. Den öppna arbetslösheten i stadsdelen var 5,6 

procent av befolkningen (Stockholm stad, 2013), jämfört med snittet för Sverige som var 3,5 

procent (Ams, 2013).  

Polis och socialtjänst i dessa områden samverkar även över stadsdelsgränserna. Ett 

omfattande gemensamt projekt är Järva-andan, som bildades år 2009 (Stockholm stad, 2012). 

Bakgrunden till projektet är att det år 2007 förekom mycket bråk och oroligheter i området. 

Polis, stadsdelsförvaltningarna och Storstockholms lokaltrafik [SL] sökte upp föreningar och 

även moskéer i området med det förebyggande syftet att samhället tillsammans ska kunna 

stävja kriminaliteten och skapa en tryggare miljö. I dag är över 400 organisationer, företag 

och föreningar medlemmar i denna satsning (Stockholm stad, 2012). Ett liknande projekt i 

Rinkeby-Kista som pågick under försök år 2006 var Ung och Trygg. Detta projekt startades 

med anledning av en ökad oro hos socialtjänst och polis att ungdomar allt mer drogs in i 

kriminalitet, vilket ökade otryggheten i Järva-området. Ett av projektets huvudsyften var att 

utveckla samverkansformer mellan berörda myndigheter (Stockholm stad, 2007). Sedan 2007 

finns det i Spånga-Tensta ett samarbetsprojekt som kallas SamTidigtFörst (Samarbete, Tidigt, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  SAVRY är ett instrument för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende 
bland ungdomar (SoS, 2013)	  
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Förtroendefullt och Strukturerat), som består av ett övergripande samarbete på chefsnivå 

mellan socialtjänsten, polis, skola samt fritidsförvaltningen. Syftet är att uppmärksamma barn 

och unga i riskzon med tidiga insatser (Kassman et al., s.87).  

 

Sociala insatsgrupper i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 

Inom Stockholms stad har tolv stadsdelsförvaltningar infört sociala insatsgrupper, av dessa 

riktar studien fokus mot Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta. Spånga-Tensta har även varit del 

av det nationella pilotprojektet sociala insatsgrupper. I Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har 

målgruppen varit 14-18 år, i januari 2013 påbörjades ett nytt samarbete för att vidareutveckla 

de sociala insatsgrupperna till att även omfatta unga vuxna mellan 20-29 år. 

Samverkansstrukturen i Stockholm stad är uppbyggd i två nivåer: stadsnivå och 

stadsdelsnivå. Nedan följer en beskrivning av strukturen på stadsnivå och informationen är 

hämtad från Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad (Stockholms 

stad, 2012). 

 

Styrgrupp 

Styrgruppens syfte är att stödja utvecklingsarbetet med de sociala insatsgrupperna i de 

berörda stadsdelarna, närpolisområden samt skolorna. Här deltar stadsdelsdirektörer, 

förvaltningschef, utbildningsförvaltningen och polis. 

 

Utvecklingsgrupp 

Deltagarna i utvecklingsgruppen kan här ges möjligheten att ta upp de hinder, frågor och 

tänkbara utvecklingsområden som kan uppstå under arbetet med sociala insatsgrupper. Dessa 

frågor kan sedan lyftas upp till styrgruppen. Deltagarna i utvecklingsgruppen är 

socialtjänstens enhetschefer från de 12 stadsdelsförvaltningarna som påbörjat arbetet med 

sociala insatsgrupper, enhetschef från BAS- och Stockholms ungdomstjänst (arbetet att 

organisera påföljden ungdomstjänst åt stadsdelarna), grundskolechef och representanter från 

polisdistrikten. 

 

Nätverksträff 

Här träffas de som operativt arbetar med sociala insatsgrupper det vill säga lotsar och 

samordnare, socialsekreterare inom öppenvård- eller utredningsenhet från de tolv 

stadsdelsförvaltningarna, samt deltagare från BAS- och Stockholms ungdomstjänst. 
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Samverkansstrukturen på lokal nivå i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta:  

 

Lokal styrgrupp 

Denna grupp består av socialtjänstens avdelningschef, chefer från utrednings- och 

resursenheterna, lokala samordnare för de sociala insatsgrupperna, närpolischefen, gruppchef 

över ungdomsgruppen samt den stadsövergripande samordnaren från socialförvaltningens 

utvecklingsenhet. På dessa möten tas den rådande situationen i stadsdelen upp för att skapa en 

överblick över verksamheten, de diskuterar även resultaten när det gäller insatserna. 

 

Operativ insatsgrupp/arbetsgrupp 

Från socialtjänsten medverkar enhetschefer, gruppchefer samt den lokala samordnaren. Från 

polisen deltar ev. biträdande närpolischef eller ungdomskoordinatorn. Här följer man upp och 

uppdateras på antal ärenden som bedrivs. 

 

Individuella sociala insatsgrupper för varje ungdom 

Denna grupp är individuellt anpassad utifrån den enskilda ungdomen. Deltagarna brukar vara 

den aktuelle ungdomen, föräldrar eller vårdnadshavare, utredande socialsekreterare, 

socialsekreterare från öppen vården, polis, BUP, lärare, Maria ungdom och fältassistenter. 

Eventuellt kan andra deltagare som exempelvis fritidspersonal och tränare också delta. 

I Spånga-Tensta är styrgruppen och den operativa gruppen i princip samma, det finns ingen 

grupp på mellannivå (Stockholm stad, 2012; Kassman et al., s. 90-91). 

 

 

2.3.3 Södertälje   

Södertälje är en tätort i Stockholms län och centralort i Södertälje kommun vilken är Sveriges 

tjugonde största kommun med 86 246 invånare (Södertälje kommun, 2013). År 2012 var den 

öppna arbetslösheten i Södertälje 6,3 procent i jämförelse med Sverige som ligger på 3,5 

(Ams, 2013).  

I Södertälje hade man redan etablerade projekt som riktades mot kriminella ungdomar, det 

har tidigare drivits projekt som liknar sociala insatsgrupper exempelvis ”Snabba insatser mot 

kriminella” (SIMK). I Södertälje har ungdomskriminalitet stått i fokus under en längre tid, ett 

etablerat samarbete mellan socialtjänsten och polisen har funnits. År 2007 startades 

avdelningen Stödcentrum för unga brottsoffer, och socialtjänsten och polisen blev 
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samlokaliserade i polishuset i Södertälje. I jämförelse med de andra 11 pilotområdena har 

Södertälje tillsatt mest resurser när det gäller heltidsanställda i sociala insatsgrupper 

(Kassman et al., s. 95). 

 

Sociala insatsgrupper i Södertälje  

Södertälje deltog i det nationella pilotprojektet, polismästaren samt kommundirektören tog 

initiativ till att delta i projektet. Södertälje har under projekttiden haft näst flest deltagare, och 

relativt högt antal delgivna brottsmisstankar bland ungdomarna. Man har fått stor 

uppmärksamhet för de sociala insatsgrupperna, både nationellt och internationellt. Dels för att 

Södertälje var först ut med en social insatsgrupp, dels för att stora resurser ha satsats på 

projektet (Kassman et al., 2012, s. 94-97). Enligt den externa utvärderingen (Kassman et al, 

2012, s. 94-101) ser den övergripande samverkansstrukturen ut enligt följande:  

 

Styrgrupp 

Har fem möten per år och ska skapa hållbara strategier för att unga inte ska rekryteras till 

kriminella grupperingar eller begå brott. Styrgruppen består av högt uppsatta företrädare för 

kommunen samt polismästaren.  

 

Operativ ledningsgrupp 

Har möte en gång i månaden och följer den operativa verksamheten samt knyter aktörer till 

den sociala insatsgruppen. Består av företrädare för socialtjänst, polis samt skola.  

 

Beredningsgrupp 

Har möte en gång i veckan och ska genomföra urvalet av ungdomar till den sociala 

insatsgruppen. Ansvarar för fylla den sociala insatsgruppen med innehåll samt arbeta fram 

rutiner för samverkan. Består att företrädare för polis samt socialtjänst.  

 

Individuella sociala insatsgrupper för varje ungdom 

Består främst av polis, socialtjänst, skola/arbetsförmedling, vårdnadshavare samt ungdomen. 

Aktörerna varierar utifrån ungdomens behov och bakgrund. Enligt den externa utvärderingen 

(Kassman et al., s. 94-101) har följande samverkansstruktur utvecklats för aktualisering av 

ungdom i en individuell insatsgrupp:  

• Social insatsgrupp är i Södertälje en biståndsbeslutad insats. Ungdomar kan aktualiseras 

genom att polisen upplever oro och gör en riskbedömning, om oron bekräftas görs en anmälan 
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till socialtjänsten. När socialtjänsten tar emot anmälan görs en bedömning och en så kallad 

Ester-screening2. Anmälan om oro kan även komma till socialtjänsten från någon annan än 

polisen, socialtjänsten kan själva aktualisera en ungdom för en social insatsgrupp.  

• Beredningsgruppen beslutar om vilka ungdomar som ska tillfrågas om samtycke till en social 

insatsgrupp (Kassman et al., s. 98-100). När beredningsgruppen har beslutat att ungdomen 

passar för en social insatsgrupp får denne en egen lots som inhämtar samtycke [bilaga 4]. 

Ungdomen får även en kontaktpolis och en fältassistent. Lotsarna, som är socionomer, sätter 

ihop en individuell social insatsgrupp kring ungdomen och mobiliserar ungdomens nätverk, 

samt stödjer ungdomen i vardagliga och praktiska saker när behovet finns (a.a., s. 99-101; 

Lingvall, 2012, s. 8). Lotsen för även journal över allt som händer den unge, varje ungdom får 

en individuell åtgärdsplan. 

• Åtgärdsplanerna [bilaga 3] är konkreta och innehåller information om vad berörda aktörer ska 

göra till nästa möte som exempelvis ”Vara hemma 22 på vardagar och sova runt 23, vara 

hemma senast 24 på helger. (Fältarna påminner NN om de ser honom ute efter dessa tider och 

ringer föräldrarna)”. 

• Vid första mötet sätts målsättningar upp för en tvåveckorsperiod, efter perioden träffas de 

berörda aktörerna för att diskutera hur det har gått, tiden mellan möten blir sedan längre.   

 

2.4 Brottsstatistik från varje område   
För att få en uppfattning av den miljö som studiens informanter arbetar i redovisas 

brottstatistik från varje undersökningsområde, samt riksgenomsnittet. Vi redovisar dels den 

totala andelen anmälda brott från varje område samt lyfter fram två specifika brott, rån och 

tillgrepp av fordon. Dessa två brottstyper beskrivs i Brottsförebyggande rådets rapport (2011, 

s. 6) som strategiska brott, “Strategiska brott är sådana debutbrott bland unga som indikerar 

att risken för en fortsatt brottskarriär är stor” (a.a.). Denna typ av information är av stor vikt 

när man identifierar vilka ungdomar som kan vara aktuella att delta i en social insatsgrupp [se 

bilaga 5]. Något att beakta i sammanhanget är det stora mörkertalet när det gäller anmälan 

inom vissa brottstyper. I Brås rapport (2013, s. 39) framgår det att jämfört med det skattade 

värdet anmäls endast 33 procent av brott som exempelvis hot, misshandel och personrån. 

Trots det ökar den generella anmälningsbenägenheten.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  ESTER bedömning är ett instrument som används för bedömning av unga med normbrytande beteende eller 
som befinner sig i riskzonen för normbrytande beteende. Instrumentet kan också kunna användas som 
uppföljning (SoS, 2013)	  
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Den totala andelen anmälda brott per 100 000 invånare under år 2012 

 
(Brå, 2013)    

 

När det gäller den totala andelen anmälda brott kan man framförallt se att Rinkeby-Kista och 

Spånga-Tensta utmärker sig och ligger högt över riksgenomsnittet.  
 
 

Antal anmälda rån per 100 000 invånare under 2012 

 
(Brå, 2013) 

 
 

Antal anmälda tillgrepp av fordon per 100 000 invånare under år 2012 

 
(Brå, 2013) 

 
När det gäller de strategiska brotten som indikerar omfattande ungdomsbrottslighet och risk 

för fortsatt brottskarriär är det framförallt i anmälda rån som dessa områden utmärker sig, där 

främst är Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta som ligger högt över riksgenomsnittet.  
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3. Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metod. Först beskrivs vår ontologiska förståelse av 

verkligheten samt studiens övergripande forskningsansats. Vidare redovisas intervjuer, urval, 

litteratursökning, databaser, sökbegrepp samt genomförande och databehandling. Vår 

bedömning av kvaliteten och studiens trovärdighet tas upp i generalisering, reliabilitet och 

validitet. Kapitlet avslutas med etiska aspekter. 

 

3.1 Forskningsansats  

Valet av studiens metod hör ihop med vår ontologiska förståelse av verkligheten, det vill säga 

uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad (Edvall, 2012, s. 33). I social forskning kan 

inte enbart verkligheten betraktas utifrån, vi måste försöka närma oss en förståelse för hur 

verkligheten upplevs och ter sig ur olika aktörers perspektiv (Eliasson-Lappalainen, 1995, s. 

27). Denna utgångspunkt hör i hop med vår uppfattning att verkligheten är socialt konstruerad 

och att varje aktör påverkar varandra i en kontext som utgörs av sociala förväntningar (Payne, 

2008, s. 24). Det finns emellertid ideal som förespråkar forskarens utanförstående. Liksom 

Eliasson (1995, s. 29) menar vi att i social forskning går det sällan att undvika ett val av 

perspektiv, valen kan vara mer eller mindre omedvetna eller outtalade. Vi är inspirerade av 

konfliktperspektiv vilket har lett till intresset att studera konflikter och spänningsförhållanden 

inom ramen för samverkan i sociala insatsgrupper, “We need to cast a more critical eye over 

collaboration, especially in the event of conflicting goals and unequal power” (Hardy & 

Phillips, 1998, s.218, i Johansson, 2011, s. 26). Förförståelsen har medfört att studien har en 

abduktiv ansats. Larsson (2005, s. 96) beskriver möjligheten i att använda både en induktiv 

som deduktiv infallsvinkel i studien. Undersökaren kan bygga resultatet utifrån induktiv 

empirinära data samt att studien i andra delar har ett mer deduktivt förhållningssätt. Ett eller 

flera teoretiska perspektiv kan ligga till grund för vissa frågeområden. I frågor som rör 

samverkan har studien ett induktivt förhållningssätt eftersom huvudsyftet är att ta del av 

informanternas egna upplevelser av samverkan. Detta främst på grund av att 

samverkansstrukturen är individuellt utformad utifrån ungdomens situation, samt att studiens 

undersökningsområden: Botkyrka, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Södertälje har olika 

förutsättningar. Detta synliggörs främst när det gäller de tillsatta resurserna för att genomföra 

insatserna, men det finns även olikheter när det gäller exempelvis brottstatistik. Studien har 

även ett deduktivt anslag eftersom vissa av studiens frågeställningar bygger på teoretiska 

utgångspunkter, exempelvis att de olika aktörerna intar olika roller inom projektet men 
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framförallt gällande stöd- och kontrollaspekter som vi uppfattar är av betydelse i 

samverkansarbetet.     

Vid genomförandet av studien används kvalitativ metod som övergripande 

forskningsstrategi. Denna metod lämpar sig bra eftersom syftet med studien är att ta del av 

informanternas egna uppfattningar och upplevelser av sociala insatsgrupper. Larsson (2005, s. 

92) beskriver att den kvalitativa undersökarens idealiska målsättning är att se och uppleva 

världen med den andres ögon. Detta har varit en ambition med studien. Eftersom studien 

syftar till att undersöka socialarbetares och polisers uppfattningar om samverkan, yrkesroller, 

samt hur deras syn på stöd- och kontrollaspekter ser ut inom sociala insatsgrupper, har vi valt 

att kalla studiens metodologiska angreppssätt för en organisatorisk fallstudie. Sociala 

insatsgrupper är studiens fenomen och fall.  

Forskare väljer ofta fallstudien för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation 

och hur de involverade människorna tolkar denna (Merriam, 1994, s. 9). En grundlig 

bakgrundsredovisning av både sociala insatsgrupper och de undersökta områden har därför 

gjorts, detta med anledning av att kontexten är viktig när vi analyserar studiens resultat. 

Meeuwisse (2008, s. 49) menar att för att förstå det studerade fenomenet har sammanhanget 

stor betydelse. Hon lyfter fram vissa särdrag som beskriver fallstudien som metod och som är 

av relevans för studien “Att fallet är ett samtida fenomen i en verklig kontext, att fallet sätts in 

i ett större sammanhang – betoning på kontext snarare än på specifika variabler”.  

 

3.2 Intervjuer 

För att uppnå studiens syfte och försöka svara på studiens frågeställningar har vi använt oss 

av semistrukturerade intervjuer. Dalen (2008, s. 31) skriver “Att utarbeta en intervjuguide är 

en arbetskrävande uppgift som handlar om att omsätta studiens överordnade 

problemställningar till konkreta teman med underliggande frågor” Vi ställde oss frågan: Vad 

måste vi veta för att besvara studiens syfte och frågeställningar? Utifrån denna övergripande 

fråga konstruerade vi en semistrukturerad intervjuguide [se bilaga 1] som kan svara på 

studiens frågeställningar: samverkan, yrkesroller samt stöd- och kontrollaspekter. Intervjun 

formades till att beröra vissa områden allt efter intervjuns gång. Frågorna var både 

övergripande och mer direkta för att belysa hela problemfältet. Frågorna var av öppen 

karaktär för att stimulera till samtal och för att informanterna lättare skulle kunna ge sina 

personliga svar på frågorna.  

Lofland och Lofland (1995, i Bryman, 2011, s. 419) föreslår att man vid varje 

frågeställning som formuleras ska fråga sig om vad som är oklart eller konfunderande i 
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frågan. Detta gjorde vi fortlöpande vilket genererade i tydligare och fler frågeställningar. 

Eftersom studien har en abduktiv ansats var vi medvetna om risken för att dra förutfattade 

meningar i frågeställningarna, i synnerhet när det gäller stöd- och kontrollaspekter. Efter att vi 

hade diskuterat, både med varandra och med vår handledare, valde vi emellertid att utforma 

frågor som berör stöd- och kontrollaspekter. Detta eftersom vi inte ville tappa bort en viktig 

del av studiens undersökningsfokus, vi ville även vara tydliga gentemot informanterna och ge 

dem en möjlighet att resonera kring studiens frågeställningar. En viktig fråga som uppkom 

var hur specifika respektive öppna frågeställningarna skulle vara. Eftersom vi fortlöpande läst 

om sociala insatsgrupper fanns risken att frågorna blev för specifika men även ledande. 

Intervjuguiden omarbetades under tre tillfällen, oftast i samband med handledning i skolan 

och efter lärares feedback. När vi formulerade intervjuguiden var utgångspunkten att täcka de 

områden som vi var intresserade av men även öppna för informanternas perspektiv, utan att 

tappa bort studiens undersökningsfokus.  

 

3.3 Urval 
Huvudaktörer i en social insatsgrupp är, som redan sagts, socialtjänst, polis och skola. Vid 

behov kan andra myndigheter och organisationer kopplas in (SOU 2010:15, s. 90). Dalen 

(2008, s. 117) skriver: “I kvalitativa intervjustudier är det oftast frågan om förhållandevis små 

och ändamålsenliga urval med nära anknytning till den centrala uppgiften i varje aktuell 

studie”. Vi har gjort en avgränsning när det gäller huvudaktörerna i sociala insatsgrupper, 

studiens fokuserar på samverkan mellan socialtjänsten och polisen. Detta urval gjordes främst 

på grund av att dessa myndigheter är inkopplade i ungdomens ärende i störst utsträckning, det 

är exempelvis socialtjänsten som i samråd med polisen föreslår vilka ungdomar som ska delta 

i sociala insatsgrupper (SoS, 2012a, s. 25). Skolan är inte med i studien på grund av att vissa 

av de deltagande ungdomarna inte går i skolan, ett strategiskt urval av socialarbetare och 

poliser med erfarenheter av arbete nära ungdomen i projektet har därför gjorts. Urvalet har till 

viss del skett genom ett snöbollsurval eftersom vi rekommenderats relevanta informanter 

under arbetets gång. Urvalet kan inte uppfattas som representativt, vi har varit beroende av 

sociala kontakter för att få tag på ytterligare informanter. Vi ser detta som en styrka eftersom 

studien är en organisatorisk fallstudie inom ett relativt begränsat projekt där informanternas 

yrkes- och kunskapserfarenheter är viktiga. Ett problem som den kvalitativa undersökaren 

ställs inför är att det är svårt att avgöra hur många informanter som ska intervjuas (Bryman, 

2011, s. 435). Vår utgångspunkt var att uppnå en jämn fördelning mellan socialarbetare och 
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poliser och i takt med att undersökningen fortskred fann vi att datamaterialet var tillräckligt 

inom ramen för ett examensarbete av detta slag.   

Valet att inkludera informanter från flera undersökningsområden grundar sig främst på att 

slutsatserna från utvärderingen visar att samarbetsformer utvecklats i olika hög grad lokalt 

(Kassman et al., 2012, s.3). Informanter från Botkyrka, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och 

Södertälje har därför valts ut i studien, detta för att möjliggöra en eventuell komparativ analys 

och undersöka vilka avvägningar och prioriteringar som görs lokalt. Valet av dessa 

kommuner och stadsdelar beror till störst del på att alla områdena utom Rinkeby-Kista var 

med i det nationella pilotprojektet, det finns information om dessa områden. Ett visst mått av 

bekvämlighetsurval har även gjorts i och med att områdena valts ut på grund av lättillgängligt 

avstånd från vår hemstad Stockholm. Informanterna från Rinkeby-Kista blev aktuella genom 

ett snöbollsurval, de blev rekommenderade av relevanta yrkesmän inom området. Det passade 

bra att inkludera ytterligare ett område eftersom vi ansåg att den teoretiska mättnaden inte var 

uppfylld.  

 

3.4 Litteratursökning, databaser och sökbegrepp  
Backman (2008, s. 76) menar att momentet litteratursökning är förenligt med den kvalitativa 

forskningsprocessens metod. Att utforma en litteratursökning är ett sätt att beskriva den 

forskning och de centrala idéer som finns inom området (Bryman, 2011, s. 125). 

Primärdokument har utgjorts av vetenskapliga tidsskriftsartiklar, rapporter, böcker, 

förarbeten, författningar, avhandlingar och lokala rapporter. Före sökningen valde vi ut 

referensdatabaser, samt för syftet relevanta sökord. Sökorden: ungdomskriminalitet, 

samverkansprojekt, samverkan mellan polis och socialarbetare, kontroll och stöd, straff och 

behandling, community intervention team, youth crime, collaboration etc. användes i olika 

kombinationer i sökningen. Databaserna: DIVA, Artikelsök, Academic Search premier, 

Google Scholar, Libris, Premier search, Justicia och Google användes i sökningen. I övrigt 

har sökningar genomförts på Sveriges Riksdags hemsida, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, 

Skolverket samt Brottsförebyggande rådet.  

En viktig del av arbetet grundar sig på läsning av vad andra forskare har skrivit om 

området (Bryman, 2011, s. 125). För att undersöka forskningsområdet sökte vi därför relevant 

litteratur genom en översikt av avhandlingar och rapporter. När för problemformuleringen 

relevanta primärdokument inhämtats ska de först läsas och sedan värderas. Ett problem 

uppstår när det gäller vilken information som ska tas med och vilken som ska exkluderas 

(Backman, 2008, s. 77). Under litteratursökningen har vi byggt upp ett referensbibliotek och 
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kategoriserat referenserna under rubrikerna: sociala insatsgrupper, stöd och kontroll, 

samverkan samt ungdomskriminalitet. Detta har möjliggjort en översikt där vi kunnat välja för 

syftet relevant litteratur. Under rubriken sociala insatsgrupper har vi valt att läsa all befintlig 

litteratur som finns att inhämta om projektet, detta för att få en översikt över området. Under 

rubriken stöd och kontroll, samverkan och ungdomskriminalitet har vi läst för syftet relevant 

litteratur. Vi har velat få en överblick över området och letat efter motsägelser samt olika 

perspektiv. 

 

3.5 Genomförande 

När vi hade bestämt oss för att skriva om sociala insatsgrupper kontaktade vi Peter Lindström, 

samt utvärderarna på Ersta Sköndal Högskola. Av dem fick vi mycket värdefulla tips om vad 

som var intressant att undersöka. Av Peter Lindström fick vi ta del av en slutrapport från 

Botkyrka Kommun (2012), Rikspolisstyrelsens slutrapport (2012), samt Edvalls (2012) 

avhandling om socio-polisiära handlingsnät. Edvalls avhandling stämde väl överens med våra 

upplevelser av samverkan mellan polis och socialtjänst och genom att läsa den blev vi 

intresserade av att studera stöd- och kontrollaspekter inom sociala insatsgrupper. Vi läste 

utvärderingen från Ersta Sköndal Högskola och märkte tidigt av att vår tanke var 

genomförbar. Genom storgruppshandledningar och feedback från lärare på skolan blev syftet 

alltmer tydligare. Vi började med att sätta oss in i litteratur och forskning som berör ämnet. Vi 

valde att byta handledare till en av utvärderarna: Filip Wollter, och genom honom fick vi 

kontaktuppgifter till relevanta personer som har stor kunskap om projektet. Vi fick även 

kontaktuppgifter till relevanta personer genom informella kontakter. Den första kontakten 

med informanterna togs genom ett e-mailutskick där vi berättade om syftet med intervjun 

samt våra ambitioner med studien. Inom loppet av två veckor hade vi fått positiva svar från 

åtta informanter, en socialarbetare och en polis från vartdera undersökningsområdet. Tid och 

plats för intervjuer bokades in och vi åkte till informanternas arbetsplatser och genomförde 

cirka 60 minuters intervju med varje person. Intervjuerna och transkribering skedde 

fortlöpande. Intervjun i Södertälje skiljer sig från de andra genom att vi intervjuade 

socialarbetaren och polisen under samma tillfälle. Detta enligt deras önskan eftersom 

samarbetet dem emellan är väldigt tätt, de sitter mittemot varandra och jobbar i ett och samma 

kontorslandskap. Vi tyckte att detta passade bra eftersom studien belyser samverkan. 
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3.5.1 Arbetsfördelning  

Nedan följer arbetsfördelningen av studien: 

Följande avsnitt är skrivna av Andrea Martínez: Inledning: inledning [1], problemformulering 

[1.1], definitioner och centrala begrepp [1.3], uppsatsens disposition [1.4]. Bakgrund: 

samhällets ansvar för ungdomar som begått brott [2.1]. Metod: forskningsansats [3.1], samt 

litteratursökning, databaser och sökord [3.4]. Teoretiska perspektiv: teori [4,1], 

nyinstitutionell organisationsteori [4.1.1], tidigare forskning [4.2.1, 4.2.3]. Resultat: poliser 

[5.2]. Diskussion: samverkan som en myt [6.1.2], stöd och kontroll – två sidor av samma 

normaliseringslogik? [6.2.2], mellan dubbla logiker – straffrättslig logik och behandlingslogik 

[6.2.3], stöd och kontroll – en nödvändighet för verksamhetens legitimitet [6.2.4]. 

Följande avsnitt är skrivna av Henrik Ekberg: Bakgrund: övergripande beskrivning av sociala 

insatsgrupper [2.2], beskrivning av studiens undersökningsområde [2.3], brottsstatistik från 

varje område [2.4]. Metod: intervjuer [3.2] urval [3.3], databehandling [3.6], generalisering, 

reliabilitet och validitet [3.7], etiska aspekter [3,8]. Teoretiska perspektiv: samverkan och 

yrkesroller [4.2.2]. Resultat: socialarbetare [5.1]. Diskussion: samverkan [6.1], domänkonflikt 

eller domänkonsensus? [6.1.1], har yrkesrollerna närmat sig varandra? [6.2.1]. Henrik Ekberg 

har även gjort samtliga figurer och tabeller i arbetet.  

Syfte och frågeställningar [1.2], genomförande [3.5], sammanfattning av tidigare forskning 

och eget ställningstagande [4.2.4 ] sammanfattning och slutsatser [7] samt förslag till vidare 

forskning [7.1] har vi skrivit tillsammans. Transkribering av intervjuerna delades lika. 

Intervjuguiden samt genomförandet av intervjuerna gjordes tillsammans.  

 

3.6 Databehandling 
Intervjuerna med informanterna spelades in med hjälp av dator och ett inspelningsprogram, 

ljudkvaliteten blev mycket bra. En noggrann och ordagrann transkribering av åtta intervjuer 

gjordes där vi inkluderat det finstilta som exempelvis pauser, eventuella tveksamheter och 

stakningar i ordflödet, samt eventuell förställning av rösten då informanterna satte sig in i en 

annans människas situation. Allt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna göra en 

rättvis och säker tolkning det insamlade materialet. 

Studien har gett upphov till en stor datamassa, därför läggs stor vikt vid att presentera data 

på ett så ekonomiskt men likväl informationsrikt sätt som möjligt (Backman, 2008, s. 42). 

Bryman hänvisar till Wolcott (1999, i 2011, s. 621) som menar att “det huvudsakliga problem 

man ställs inför vid en kvalitativ undersökning är inte att hitta data utan att göra sig av med 

data!”. Därför valde vi till en början att endast ta med data som har direkt anknytning till 
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studiens syfte och frågeställningar, eftersom vi har ett omfattande material var detta en 

mödosam process. Vi valde att göra en tematisk analys där studiens deduktiva ansats har 

utgjort basen i tematiseringen då vi utgått från samverkan, yrkesroller, samt stöd- och 

kontrollaspekter i redovisningen av empirin. Studiens induktiva ansats har gjort att vi under 

varje tema har letat efter repetitioner, likheter och skillnader i informanternas utsagor för att 

identifiera gemensamma drag och eventuellt hitta subteman. Med utgångspunkt av Richards 

(2005, s. 94) tre enkla, men viktiga frågor identifierade vi mönster och underteman inför 

analysen: 

• Detta tycker informanten (och vi) är intressant 

• Varför är det intressant? 

• Varför är informanten (och vi) intresserade av detta? 

Det material som inte hade relevans för studiens frågeställningar sållades bort. De 

gemensamma dragen och repetitionerna presenteras främst i sammanfattande form. 

Utplockade citat, “rådata”, förekommer när vi vill exemplifiera de gemensamma dragen, visa 

på skillnader i informanternas utsagor eller lyfta fram något konkret exempel som är av 

relevans för studiens syfte. Med hjälp av teoretiska förklaringsmodeller har vi sedan 

analyserat data och kommit fram till våra slutsatser.  

 

3.7  Generalisering, reliabilitet och validitet 
Eftersom huvudsyftet med studien är att ta del av informanternas egna upplevelser av sociala 

insatsgrupper, ligger det inte i studiens mål att finna data som kan generaliseras till en större 

population. En teoretisk generalisering är emellertid möjlig, studiens resultat kan till viss del 

generaliseras i förhållande till andra forskares teoretiska perspektiv (Meeuwisse, 2008, s. 52). 

Meeuwisse menar att styrkan i en fallstudie är att den genererar en kontextbunden och konkret 

kunskap som nyanserar de teoretiska utgångspunkterna.  

Inom kvalitativ forskning finner många begreppet reliabilitet som mindre passande (Dalen, 

2008, s.113). Ett samverkansprojekt som sociala insatsgrupper är i ständig förändring. 

Personer kan byta jobb, ungdomarna som projektet riktar sig till är inte konstanta och 

omständigheterna är alltid olika. Projektet är individinriktat och insatserna skräddarsys utifrån 

den unges behov. Dessa förutsättningar gör att det är svårt att upprepa undersökningen och få 

samma resultat. Det som är möjligt för oss att göra är att vara korrekt i beskrivningen av 

studiens tillvägagångssätt och tydligt ange de metoder vi använt. Studiens interna reliabilitet 

(Bryman, 2011, s. 352) har varit hög, det vill säga att vi som två författare till denna studie 

haft samma mål och liknande förståelse för det studerade området, och att vi kommit överens 
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när det gäller utförandet av studien och analysen av resultatet. Något som också påverkar 

studiens reliabilitet är att intervjuerna spelades in med hög kvalitet av professionell 

inspelningsutrustning vilket gjorde att intervjuerna var tydliga och lätta att transkribera. När 

det gäller begreppet validitet är det många kvalitativa forskare som ställer sig frågan om det 

överhuvudtaget går att bedöma och mäta en kvalitativ studie. Det tror vi att det gör, dock inte 

lika tydligt som i en kvantitativ studie. Lincoln och Gubas (1985, s. 290) talar om 

Trustworthness, vilket handlar om att övertyga studiens läsare att resultaten är trovärdiga och 

värda att uppmärksammas. I studien har vi valt att fokuserat på dessa kriterier: 

 

• Att ställa de rätta frågorna som är relevanta utifrån studiens syfte. 

• Att hitta relevanta informanter som jobbat aktivt med projektet sociala insatsgrupper och är 

trovärdiga i sin yrkesroll. 

• Att under intervjutillfällena alltid vara två intervjuare, vilket är bra då möjligheten finns att 

rådfråga varandra vid eventuella svårigheter i tydningen av materialet. 

• Att både en kvinnlig och manlig intervjuare ställde ungefär lika många frågor var. Detta för 

att neutralisera eventuella könsstereotypiska situationer som skulle kunna uppstå och 

därigenom få trovärdigare svar på frågorna. 

 
3.8 Etiska aspekter 

Med anledning av att informanterna arbetar inom människovårdande organisationer har vi 

haft i åtanke att deras information kan innehålla känsliga uppgifter, om de själva eller 

ungdomarna de jobbar med. Detta har vi beaktat noga, och med respekt för var och ens 

människovärde, och med syftet att skydda den enskilde i studien har vi noga utformat ett 

samtyckesformulär [bilaga 2] som har undertecknats av samtliga informanter. Vi har utgått 

från Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, samt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och därifrån lyft ut kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande när vi utformade etikformuläret samt 

gjorde etiska överväganden.                

Informationskravet har tillgodosetts genom att informanterna redan i den första kontakten 

med oss tydligt informerats om hur undersökningen och intervjuerna var ämnade att gå till, 

samt studiens syfte. Därefter fick de själva bestämma huruvida de ville delta eller inte. Vid 

intervjutillfället delgavs informanterna att deltagandet i studien är frivilligt och att de kan 

avbryta intervjun och sitt deltagande när som helst under processens gång.      
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Samtyckeskravet tillgodosågs vid intervjutillfället då vi delgav informanterna ett 

samtyckesformulär som de i lugn och ro läste igenom. Samtyckesformulären skrevs på innan 

intervjuerna påbörjades och är arkiverade på säkert ställe. Innan intervjuerna fick vi även 

informanternas tillåtelse att uppta ljudinspelning av samtalen.  

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att informanterna har anonymiserats, de har 

tilldelats namn som exempelvis socialarbetare B (B:et står för undersökningsområdet, i detta 

fall Botkyrka). Eftersom vi anser att det inte är av någon vikt lägga fokus på vilket kön 

informanterna har använder vi benämningen hen istället för han eller hon. Allt inspelat 

material har behandlats med respekt och ljudfilerna har endast förvarats i våra privata datorer. 

Vi ska förpassa ljudfilerna till den digitala papperskorgen som kommer att tömmas efter 

avslutandet av studien. De dokument [se bilaga 3, 4] som används av socialtjänsten och 

polisen inom sociala insatsgrupper, och som vi tagit del av, har alla varit avidentifierade eller 

tomma. Formulären har endast använts i studiesyfte för att se områdenas arbetsstruktur och 

tillvägagångssätt. Informanterna har yrken där de själva förhåller sig till sekretesslagen och 

har egna etiska överväganden, därför har intervjuerna genomförts med stor respekt för 

informanterna och ungdomarna de arbetar med. Informanterna har inte namngivit några 

ungdomar och de situationer som beskrivs har inte specificerats till tid och plats, identifiering 

av de enskilda ungdomarna inte kan göras.   

Nyttjandekravet har beaktats då det empiriska materialet endast kommer att användas i 

detta studiesyfte, enbart vi har tagit del av det inspelade materialet. Studien präglas av 

öppenhet och ärlighet, och vi har gjort vårt yttersta att behandla alla inblandade med största 

respekt och med hänsyn till allas människovärde.  
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4. Teoretiska perspektiv  
I detta kapitel redogör vi studiens teoretiska perspektiv och den forskningsbakgrund som 

existerar inom detta område. För att undersöka studien syfte och svara på studien 

frågeställningar är studiens teoretiska ram uppbyggd genom att hitta inspiration från det 

nyinstitutionella perspektivet samt för syftet relevant forskning.  

 

4.1 Teori 
Det är inte helt enkelt att välja teori, teorier måste vara relevanta i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Valet har ändå bottnat i vårt eget kunskapsintresse och en önskan 

om att närma oss en förståelse för informanternas berättelser. I denna studie ligger fokus på 

ett samverkansprojekt mellan två organisationer som har skilda uppdrag men som ändå ska 

enas i en gemensam verksamhet. Utöver det är vi intresserade av att veta hur aktörerna inom 

organisationerna förhåller sig till stöd- och kontrollaspekter. Studiens teoretiska ram är därför 

uppbyggd genom att hitta inspiration från nyinstitutionell teori som riktar fokus mot vad som 

händer när människovårdande myndigheter samverkar kring ett gemensamt tema. I den 

nyinstitutionella teoribildningen läggs stor vikt vid den sociala kontexten och hur 

organisationer genomsyras av samhälleliga föreställningar, normer och ideal och därför 

lämpar sig även denna teoribildning bra för att närma sig en förståelse för hur studiens 

informanter förhåller sig till stöd- och kontrollaspekter inom ramen för sociala insatsgrupper.  

 

4.1.1 Nyinstitutionell organisationsteori  

Nyinstitutionell organisationsteori kännetecknas bland annat av att rikta fokus på 

samverkansprocesser mellan organisationer (Blom & Grape 2006, s. 7). Hur 

samverkansprocesserna ser ut och fungerar beror till stor del av hur faktorer som exempelvis 

gemensamma mål, ansvarsfördelning och ekonomiska intressen är integrerade i det aktuella 

projektet. Johansson (2011, s. 210) menar att samverkan kan ses som ett 

“organisationsmode”. Inom nyinstitutionell teoribildning brukar man tala om hur idéer 

förflyttas från den ena aktören till den andra där modeföljande är ett begrepp – vissa 

organisationer är trendsättare andra är modeföljare (Johansson, 2006, s. 30-33).  

Hvinden (1995, s. 7) diskuterar hur hierarkiska strukturer fungerar och belyser två former 

av integrationsbegrepp: vertikal och horisontell integration. Den vertikala betydelsen står för 

organisatoriska relationer i en hierarkisk nivå, alltså uppifrån- och ner-perspektiv eller vice 

versa. Den horisontella betydelsen står för relationer inom organisationer med en mer 
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likvärdig hierarkisk struktur. Hur lyckat eller misslyckat ett samverkansprojekt upplevs är 

beroende av hur väl integrationsarbetet är utfört. Integration syftar i detta fall till hur 

organisationer agerar för att nå de uppställda målen.  

Inom nyinstitutionalismen används även begreppet organisatoriskt fält, enligt en definition 

kan ett och samma organisatoriska fält bestå av olika organisationer med den gemensamma 

nämnaren att dessa ägnar sig åt ett liknande verksamhetsområde (Grape, 2006, s. 51, 205). 

Samverkan inom sociala insatsgrupper är komplex och det går inte att oemotsagd hävda att 

socialtjänsten och polisen tillhör ett gemensamt fält. Dimaggio och Powell (i Eriksson-

Zetterquist, 2009, s.73) hävdar till och med att ett fält måste definieras med grund i empirisk 

forskning. Vi menar att socialtjänsten och polisen kan tänkas tillhöra ett gemensamt 

“ungdomskriminalitetsfält” där de på olika sätt arbetar med liknande verksamhet genom 

sociala insatsgrupper. För att förklara vad som händer när olika organisationer samverkar 

kring ett gemensamt tema är det nyinstitutionella begreppet verksamhetsdomän till hjälp. 

Begreppet har fått skilda definitioner, vi utgår från Grapes (a.a., s. 55) förklaring som innebär 

att verksamhetsdomän bör ses som området som fylls med konkreta arbetsuppgifter som 

utförs inom ett visst verksamhetsområde, i vårt fall utgörs området av sociala insatsgrupper. 

Inom detta verksamhetsområde kan sedan olika aktörer göra skilda domänanspråk på att få 

vara legitima företrädare för detta verksamhetsområde, om aktörerna inte kommer överens 

skapas domänkonflikter, om aktörerna kommer överens skapas domänkonsenus (a.a., s. 55). 

Grape (2006, s. 58) menar att ett aktivt integrationsarbete av de involverade myndigheterna 

ökar chanserna till en hög grad av domänkonsensus.  

När de olika aktörerna kräver att vara legitima företrädare för verksamhetsdomänen görs 

det utifrån olika institutionella logiker. Grape (s. 53) skriver att: ”skilda 

organisationsföreträdare som skall samarbeta gör det utifrån skilda målsättningar, 

förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, det vill säga olika institutionella 

logiker” och menar att “med utgångspunkt i att dessa logiker skiljer sig åt för olika 

organisationer blir det möjligt att förstå de konflikter som kan uppstå mellan organisationer 

som vill samarbeta”. Följande figur syftar till att förtydliga ovanstående resonemang:  
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Organisatoriskt fält, verksamhetsdomän och institutionella logiker

 
(Inspirerad av Grape, 2006, s. 55) 

 

Johansson (2011) har undersökt samverkan inom ramen för barnahus, där bland annat 

socialtjänst och polis samverkar under ett gemensamt tak kring utredningar av misstänkta 

brott mot barn.  Hon menar att verksamheten innebär en inneboende dubbelhet eftersom den 

”befinner sig i ett spänningsfält mellan det ’sociala systemet’, präglat av en idé om helhetssyn 

och behandlingstänkande, och rättssystemet, präglat av en ideologi om formell rättvisa” (a.a., 

s. 121). I samverkan möts två motstridiga institutionella logiker som hon kallar för 

behandlingslogik (socialtjänsten) och en straffrättslig logik (polis). Med utgångspunkt i dessa 

logiker menar Johansson att det går att förklara hur logikerna tävlar om tolkningsutrymme, 

hur vissa aktörer påverkas av samverkan och kan ”släppa” på sin logik i förmån för någon 

annans, samt att vissa kan komma att handla utifrån någon annans logik - ett övertagande 

logiker (a.a., 119-121). Johansson använder sig av begreppen målrationella- och 

normrationella modeller, där den straffrätsliga logiken (polis) styrs av en normrationell logik 

och socialtjänsten av den målrationella. Normrationella modeller kännetecknas av att 

avgörandet sker utifrån regler som tillämpas på föreliggande fakta, detaljlagstiftning som 

brottsbalken är ett exempel på. Målrationella modeller kännetecknas av svaga utvecklade 

handlingsregler. Socialtjänstlagen är exempelvis utformad som en målinriktad ramlag och 

medför stort utrymme för individuellt beslutsfattande, samt tolkning av lagens syfte (a.a., 

s.124). Johansson (2011, s. 124-125) menar att socialtjänsten kan knytas till målrationella 

modellen eftersom de styrs till stor del av en ramlag, och de rättsvårdande myndigheterna till 

den normrationella modellen. Sällan förekommer handlingar som enbart styrs av en logik, det 

verkliga handlandet består ofta av en blandning (Weber, 1983, s. 19). Johanssons 

analysmodell utgår från ett perspektiv som ser organisering som en process som står under 

ständig förhandling och förändring, där aktörerna genom förhandlingar med varandra 

påverkar hur samverkansprocesserna ser ut (a.a., s. 209). Johansson har skapat nedanstående 

figur som visar de mest centrala spänningsförhållanden gällande dessa logiker, och hur dessa 

även skapar spänningsförhållanden inom respektive logik:  
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   Centrala spänningsförhållanden 

 
 (Johansson, 2011, s. 126) 

 

De olika logikerna kan sedan sammanföras till en gemensam övergripande logik på en 

“högre” nivå. Jacobsson (2006, kap 6) har undersökt hur olika institutionella logiker 

förhandlas av aktörer i muntliga förhandlingar om tvångsvård och identifierar en gemensam 

övergripande logik – normaliseringslogiken, som överordnas de andra. Med 

normaliseringslogiken avser Jacobsson (a.a., s. 140) “tanken om att medborgare ska följa 

normer som anses önskvärda i ett samhälle, vilket i förlängningen handlar om att ha arbete, 

bostad och socialt kontaktnät”. Normaliseringslogiken är emellertid behäftad med 

tolkningssvårigheter, den är inte enhetlig utan kan betraktas som ett samlingsbegrepp 

(Mallander, Meeuwisse, Sunesson, 1998, kap 3). Men genom att betrakta logiken om 

normalisering på en övergripande nivå kan vi närma oss en förståelse för studiens tredje 

frågeställning: hur socialarbetare och poliser förhåller sig till stöd- och kontrollaspekter inom 

ramen för sociala insatsgrupper. Vi behöver dock ytterligare ett begrepp för att förklara hur 

informanterna förhåller sig, anpassar sig och går emot logikerna. Skilda organisationer kan 

inom ett gemensamt organisatoriskt fält handla olika utifrån kommande institutionella normer 

(Hammare, 2013, s. 65-67). Organisationer kan uppvisa en hög eller låg anpassning till 

normen - en hög anpassning innebär ett totalt accepterande av normen, en låg anpassning 

innebär att organisationen manipulerar den norm [institutionellt tryck] som riktas mot dem. 

Aktörerna kan kompromissa kring normen, offentligt gå emot den eller undvika den (a.a). I 

analysen kommer även Garlands (2001) och Edvalls (2012) resonemang om västvärldens 
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ökade fokus på brott och risk att användas för att belysa det institutionella tryck som 

informanterna måste förhålla sig till.  

Sammanfattningsvis kan vi använda oss av nyinstitutionella begrepp som organisatoriska 

fält, verksamhetsdomän, institutionella logiker samt hög och låg anpassning för att närma oss 

en förståelse för hur socialarbetare och poliser uppfattar samverkan och yrkesroller inom 

sociala insatsgrupper. Och genom att betrakta normaliseringstanken som en övergripande 

logik kan vi öka förståelsen för hur dessa aktörer förhåller sig till kontroll- och stödaspekter. I 

nedanstående figur har vi sammanfört Jacobssons normaliseringslogik med Grapes 

organisatoriska fält samt Johanssons spänningsförhållanden till en övergripande figur som 

visar studiens teoretiska utgångspunkter: 

 

 Försök till övergripande figur utifrån Grapes och Johanssons teoretiska utgångspunkt
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4.2 Tidigare forskning 

Att utgå från tidigare forskning är en central del av kunskapsbyggandet. En beskrivning av 

alla aspekter är givetvis helt omöjligt, koncentrationen faller på de aspekter som är av särskilt 

intresse i detta sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2011 s. 98). Studiens övergripande syfte 

är att utforska hur samverkan mellan socialarbetare och poliser uppfattas inom projektet 

sociala insatsgrupper, med fokus på roller samt stöd- och kontrollaspekter. Därför gör vi först 

en generell beskrivning och sedan en redogörelse för specifika studier som knyter an till syftet 

och forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning samt 

ett eget ställningstagande.  

 

4.2.1 Insatser mot ungdomskriminalitet 

Sociala insatsgrupper är en relativt ny samverkansstruktur, forskningen kring detta är 

begränsad. Det har inte gjorts någon effektutvärdering i “striktare” mening, som med någon 

hög grad av sannolikhet kan uttala sig om effekterna beror på projektet i sig. Det finns en 

utvärdering av Ersta Sköndal Högskola (Kassman, et al., 2012). Utvärderingen har ett 

process- och effektperspektiv som beskriver vad som är tänkt att ske och vilka som är de 

förväntade resultaten, vilket jämförs med den faktiska verksamheten (Kassman, et al. s. 19-

22). Det finns även en slutredovisning av Rikspolisstyrelsen (2012) som beskriver projektets 

målsättningar och fokuserar på hinder och framgångsfaktorer för samverkan. Utöver detta 

finns det en skriftlig uppföljning av den första regionala insatsgruppen i Stockholms län 

(Vajnik, 2012), samt lokala slutrapporter (se t.ex. Botkyrka kommun, 2012).  

Det finns många nordiska exempel på samverkansinterventioner mot ungdomskriminalitet 

(SoS, 2012b, s. 7). Forkby (Forkby & Larsen, 2005, s. 7) har gjort ett antal utvärderingar av 

projektet “Ung och trygg”, som är ett samverkansprojekt mellan polis, socialtjänst och skola 

som inleddes 2004 i Göteborg. Utvärderingarna fokuserar främst på implementering och 

styrning av projektet samt utveckling av metoder och arbetet med utsatta ungdomar. I Oslo 

har det sedan 2006 utvecklats en samarbetsmodell vid namn SaLTo. Syftet är ett samordna 

resurser i det brottsförebyggande arbete för barn och unga, och att tidigt identifiera unga i 

riskzonen för allvarligare brottslighet (SOU 2010:15, s. 79-80). I Danmark finns ett 

samverkansprojekt, SSP, mellan skola, socialtjänst och polis där insatserna är på generell, 

specifik och individnivå (a.a., s. 80). Ett samverkansprojekt som kan liknas vid sociala 

insatsgrupper är det brittiska Youth Offending Team (YOT). YOT är ett lokalt team som 

består av representanter från polisen, socialtjänsten, skolan och i vissa fall andra 
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organisationer (a.a., s. 81-82). YOT arbetar inte bara på individnivå utan även på strukturell 

nivå i syfte att minska ungdomskriminaliteten i det lokala området (Puhakka, 2001, s. 56).  

Socialstyrelsen har gjort en karläggning av 57 studier som utvärderar 40 

samverkansinterventioner3 i Norden, Storbritannien och USA (SoS, 2012b). Kartläggningen 

visar att enbart en minoritet av studierna kan visa på minskat återfall i brott, majoriteten visar 

inte en sådan effekt. Av 57 studier kartlades 37 effektstudier. Effektstudier kännetecknas av 

att de mer eller mindre kan uttala sig om effekten av interventionen genom kontrollgrupper. 

Det finns inga säkra vetenskapliga belägg för att samverkansinterventioner mot denna 

målgrupp fungerar bättre än ordinarie insatser. Kartläggningen visar även att interventioner 

med en terapeutisk grundidé oftast är mer effektiva än insatser som bygger på kontroll och 

tvång. Disciplinära, avskräckande interventioner verkar generellt sätt ge inga, eller negativa 

effekter på ungdomars brottsåterfall. (a.a., s. 7-19).  

 

4.2.2 Samverkan och yrkesroller 

Det finns mycket kunskap om olika satsningar på samverkan, samt studier om aktörernas 

upplevelser av hinder och framgångsfaktorer av samverkan (SoS, 2012a, s. 30; 2012b, s. 7). 

Flera av studierna framhåller bland annat god kunskap om varandras arbetsuppgifter och 

roller som viktiga förutsättningar. Okunskap om varandras arbetssätt, otydlighet i 

yrkesrollerna samt olika tolkningar av sekretesslagstiftningen upplevs som hinder för 

samverkan (2012b, s. 7). En utvärdering av samverkansprojektet SPP i Danmark visar att 

aktörerna upplevde otydligheter i yrkesrollerna, samt att det var svårt att nå en gemensam syn 

på problemen (Offentlighets- och sekretesskommittén, 2003, s. 355). Enligt studier av olika 

samverkansprojekt upplevs den ojämlika relationen mellan yrkesgrupper som ska samverka 

som ett centralt problem, många studier visar att samverkan fungerar bäst då de deltagande 

aktörerna uppfattar sig ha en likvärdig ställning (Myndighet för skolutveckling, 2007, s. 40).  

Mycket har även skrivits om enskilda samverkansprojekt. Claes Levin hävdar att projekt 

kan vara ett rationellt sätt att hantera olika konflikter mellan organisationer (1996, s. 91). I 

regeringsbeslutet (Ju2011/1906/KRIM, s. 2) anges att ett av skälen för initieringen av 

projektet är brister i förtroende mellan olika myndigheter när det gäller arbetet med 

ungdomar. Sahlin (1996, s.18) belyser hur en organisation genom ett samverkansprojekt kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Samtliga studier är utvärderingar av interventioner för att förebygga att ungdomar påbörjar en brottslig 
karriär eller för att ge ungdomar hjälp att lämna en brottslig bana. Interventionerna karakteriseras av att flera 
insatser används i samma intervention och/eller att flera aktörer är involverade i att planera eller genomföra 
interventionen. I samtliga fall genomförs interventionen helt eller delvis i lokalsamhället (SoSb, 2012, s. 19)	  
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sträva efter ökad inflytande över den andra parten som samarbetet bedrivs med. I en studie av 

socialarbetares och polisers yrkesroller i arbetet med narkotikamissbrukare (Skrinjar, 2005, s. 

68) finns tendenser som pekar på att samverkan mellan polis och socialtjänst inte sällan är till 

polisens fördel och oftast sker på polisens initiativ. I utvärderingen av sociala insatsgrupper 

konstateras att socialtjänsten inte ensam har tagit initiativ till projektet i något av 

pilotområdena, I två områden är det polisen enskilt som tagit initiativ (Kassman et al., 2012, 

s.135). Detta är intressant med tanke på att socialtjänsten ytterst är ansvariga för projektet i 

den lokala verksamheten. I betänkandet till sekretesslagstiftningen (Offentlighets- och 

sekretesskommittén, 2003) utfördes en enkätundersökning bland socialarbetare och poliser, 

enkätsvaren visade att polisen i högre grad än socialtjänsten var positiva till samverkan. 

Polisen ansåg i högre grad än socialtjänsten att samverkan förutsätter inriktning och utbyte på 

individnivå. Medan polisen oftast såg fördelar med samverkan, instämde socialtjänsten i 

många av dem men pekade på följder som ansågs negativa. De såg exempelvis en risk för att 

socialtjänsten skulle ”polisifieras”, vilket skulle leda till ett minskat förtroende för deras 

verksamhet (a.a., 345-355). I flera nordiska interventioner mot denna målgrupp upplevdes 

otydligheter i rollfördelning som ett problem, och dilemman uppstod när det gällde att 

behandla ungdomar samtidigt som samhället ska skyddas mot brott (SoS, 2012b, s. 24-26).  

 

4.2.3  Stöd och kontroll 

Stöd- och kontrollaspekter förefaller inte vara särskilt väl belysta när det gäller sociala 

insatsgrupper. Utvärderingen av sociala insatsgrupper belyser att deltagandet i en social 

insatsgrupp innebär stöd och hjälp men även att den unge blir socialt kontrollerad (Kassman, 

Oscarsson, Wolter, 2012, s. 93). Edvall (2012) har undersökt vad samverkan mellan polis och 

socialarbetare fylls med för ideologiskt innehåll, samt vad detta innebär på lokal nivå. De 

intervjuade poliserna och socialarbetarna underströk behovet av samverkan, med såväl 

kontrollerande som stödjande insatser. Av intervjuerna framgick att samverkan upplevdes 

som lättare när det rörde sig om ett stödjande förhållningssätt gentemot ungdomen. Resultatet 

av studien visade att det inom socialtjänsten utvecklats en logik i arbetet med ungdomar som 

begår brott. En logik där även straffvärdet tas hänsyn till och inte enbart den unges behov och 

situation. Utifrån studiens resultat kan socialtjänstens arbete betraktas som både stödjande och 

kontrollerande, samt även bestraffande när det gäller påföljder för ungdomar som begår brott. 

Undersökningen visar att socialtjänsten har fått ett ökat ansvar för ungdomars kriminalitet 

samt att det lokalt råder en logik som hon benämner som “kontrollstöd” i samverkan mellan 

polis och socialtjänst (a.a., s.162-170).   
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I Skrinjars (2005) studie av socialarbetares och polisers yrkesroller i arbetet med 

narkotikamissbrukare såg hon hur socialarbetare inte reflekterade över de kontrollerande 

aspekterna i yrkesutövningen. Polisen hade ett öppnare förhållningssätt där kontrollaspekten 

tydligare förknippades med yrkesrollen, även om de i första hand definierade sig själva som 

hjälpare. Såväl polisen som socialarbetaren valde att se kontroll som ett sätt att visa omsorg 

och stöd, omsorgen legitimerade således kontrollen. Informanterna gav inte uttryck för att det 

skulle finnas några konflikter mellan yrkesgrupperna, det förekom emellertid skillnader i 

synsätt. Skrinjar fann att kontrollanten (polisen) hade mer att vinna på att närma sig stödjarens 

(socialarbetarens) roll, än vad stödjaren har att närma sig kontrollantens. För polisen var 

stödjarrollen en förutsättning för att hantera rollen som kontrollant i förhållande till de sociala 

problemen (a.a., s. 68). Meeuwisse (1996, s. 54) har studerat professionaliseringsstrategier i 

två projekt där hon kunde uppfatta en strävan bland socialarbetare att hålla fast vid 

“behandlingsbiten”. Hon märkte av en särskild intern statusskala där behandlingsarbete 

värderades högst, och där socialarbetarna var oroade för att yrkesrollen skulle urholkas vid 

inrättandet av en särskild utredningsgrupp.   

 

4.2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och eget ställningstagande 

Övergripande kan vi se att sociala insatsgrupper är en relativt ny samverkansstruktur, 

forskningen om detta är begränsad. Det har inte gjorts någon utvärdering som med någon hög 

grad av sannolikhet kan uttala sig om effekterna beror på projektet i sig. Socialstyrelsen har 

emellertid gjort en kartläggning som visar att enbart en minoritet av de undersökta studierna 

kan visa på minskat återfall i brott, det finns således inga säkra vetenskapliga belägg för att 

samverkansinterventioner mot denna målgrupp fungerar bättre än ordinarie insatser. 

Tendensen när det gäller tidigare forskning om samverkan är att polisen i högre grad än 

socialtjänsten varit positiv till samverkansinterventioner. Polisen anser i högre grad än 

socialtjänsten att samverkan förutsätter inriktning och utbyte på individnivå. Medan polisen 

oftast ser fördelar med samverkan, instämmer socialtjänsten i många av dem men pekar på 

följder som anses negativa ur socialtjänstens perspektiv.	  Stöd- och kontrollaspekter förefaller 

inte vara belyst när det gäller sociala insatsgrupper. Edvalls (2012) undersökning visar att 

socialtjänsten har fått ett ökat ansvar för ungdomars kriminalitet samt att det lokalt råder en 

logik som hon benämner som “kontrollstöd” i samverkan mellan polis och socialtjänst.	  

Nästan inga nordiska samverkansinterventioner har undersökts utifrån ett effektavseende, 

fokus riktas oftast på implementering och styrning av olika projekt, samt studier om 

aktörernas upplevelser av hinder och framgångsfaktorer av samverkan. Vi anser att ”striktare” 
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effektutvärderingar är av vikt, i synnerhet då samverkan ses som en universell lösning på 

många problem. Vi finner även att ett kritiskt undersökande perspektiv på 

samverkansinterventioner behövs i högre grad, detta för att belysa maktförhållanden mellan 

de parter som samverkar. Vi är intresserade av konfliktperspektiv och vår förhoppning är att 

denna studie kan bidra till att fylla de kunskapsluckor som finns avseende detta. 	  
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5. Resultat  
I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet. Intervjuerna med informanterna har delats 

upp i två kategorier: socialarbetare och poliser. Detta har vi gjort för att underlätta för oss 

och läsaren att koppla samman det empiriska resultatet med studiens frågeställningar som 

syftar till att uppmärksamma skillnader och likheter mellan studiens informanter. Intervjuerna 

kommer att redovisas utifrån intervjuguidens [bilaga 1] tre teman: samverkan, yrkesroller 

samt stöd- och kontrollaspekter. Eftersom dessa teman är stundtals överlappande kommer 

detta faktum att belysas i analysen. I detta kapitel sker enbart en “neutral” återgivning av vad 

som framkom under respektive tema under intervjuns gång. Först presenteras socialarbetarnas 

svar under respektive tema, sedan polisens, även detta för att tydliggöra studiens syfte och 

frågeställningar. För läsbarhetens skull har vi valt att benämna informanterna efter deras 

yrkesroll samt följt av den första bokstaven i det geografiska området som de verkar i, 

socialarbetaren och polisen i Botyrka går exempelvis under namnet Socialarbetare B samt 

Polis B.   

 

 

5.1 Socialarbetare 

 

5.1.1  Socialarbetare och samverkan  

Samtliga socialarbetare menar att samverkan mellan myndigheterna fungerat i stort sett bra 

och att många vinster gjorts i och med sociala insatsgrupper. Socialarbetare S. T betonar 

vikten med ”klara direktiv uppifrån”. Socialarbetare B beskriver att ”kunskapsutbyte är viktigt 

för att förstå varandra bättre”. Informanten menar att samverkan ute på fältet tillsammans med 

polisen är positivt. Flera informanter beskriver sociala insatsgrupper som ett effektivare 

arbetssätt eftersom att alla aktörer samlas i ett enda möte. Samtycket ses som viktigt i 

samverkan eftersom det medför en sekretesslättnad, och därmed kan information om 

ungdomen lättare delas. Socialarbetare S. T berättar: 

 
Så fort vi har ett undertecknat samtycke från ungdomen och föräldern, det blir väldigt enkelt alltså. Då är 
alla medvetna om det, på första mötet så informeras alla om vad det här samtycket betyder, och hur de 
kan höra av sig och hur kontaktkanalerna ser ut 

 

På frågan om informanterna har upplevt några nackdelar med samverkan beskriver både 

Socialarbetare B och Socialarbetare R.K. vikten av att de medverkande myndigheter och 

aktörerna kring ungdomen är samkörda inför ett möte. Socialarbetare B uttrycker att 
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“nätverket kring ungdomen behöver vara ense” och menar att om de inte är samkörda, finns 

en risk för ett alltför negativt möte där exempelvis en 14 åring bara döms ut om och om igen 

och att mötet istället kan bli kontraproduktivt. Både Socialarbetare S. T och Socialarbetare 

R.K menar att det finns problem i och med sekretesslättnaden som det påskrivna 

samtyckesformuläret innebär. Socialarbetare S.T menar att ett möte rent av kan spåra ut när 

det gäller vilken information som delges, och att det finns en risk att det kan bli “social porr” 

om man inte strukturerar upp det på rätt sätt. Socialarbetare R.K talar inte om allt för polisen 

trots det sekretessbrytande samtycket:  

 
Nej, nej... jag kanske måste göra det men det gör jag inte [skratt] nä det gör ja bara inte ... det känns inte 
relevant, då får man ju kanske ta det sen och prata med polisen om att vissa saker känns inte värdigt rent 
etiskt att säga, t.ex. om mamma sitter på akuten och har ett jätteintimt problem, då sitter jag ju inte och 
säger det här…men det kan bli svårt när vissa poliser liksom [smäll i bordet] ‘Det ska va en 
vårdnadshavaren med och så är den inte här’ och blä, blä liksom. Så att man som mötesledare får man ju 
ofta liksom parera en massa 

 

Socialarbetare R.K menar vidare att det av etiska skäl behövs en specificering i 

samtyckesformuläret och säger: 

 
Det finns inget tydligt vad man ska prata om och inte prata om, och det kan ju vara vissa saker som man 
inte vill…prata om i gruppen när alla sitter där. Man kanske inte vill att polisen ska veta en massa saker 
som egentligen inte har med ungdomens kriminalitet, eller skola eller nått annat att göra. Jag har svårt 
att komma på något exempel nu, men förstår ni vad jag menar? 

 

Informanterna berättar om andra utmaningar när samverkan fungerat mindre bra. 

Socialarbetare B beskriver att polisen tänker lite ”akutstyrt” och är “för på” ibland och menar 

att synen på processer och förändring kan se olika ut mellan socialtjänsten och polisen och att 

de inte alltid är överens hur lång tid det tar för att en förändring ska ske: 

 
Men sen har det också varit utmaningar där vi haft ungdomar som varit på gränsen till, jag minns 
särskilt en kille, där jag hade helt andra åsikter, jag tyckte polisen var alldeles för på och tog ingripandet 
alldeles för tidigt och tyvärr han hade ju gjort för många saker, men vi hann inte fånga upp honom i 
sociala insatsgrupper. Så han är ju placerad nu på rätt längre, och det här, jag hade velat, jag hade 
önskat att vi kunnat … att de inte hade klivit in så tidigt 

 

På frågan om informanterna ser några skillnader mellan hur socialtjänsten och polisen har 

tagit emot projektet anser Socialarbetare S.T att det inte varit några problem och menar att det 

helt och hållet beror på att ledningen varit klara i sina direktiv. Även Socialarbetare B menar 

att de har en tradition av att samarbeta med polisen, informanten menar vidare att trots lite 

inledande förvirring kring hur alla delarna skulle falla på plats, och hur kommunikationen 
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mellan dem skulle bli, upplevs nu inga problem. Socialarbetare R.K menar att förankringen 

kring identifieringen av vilka ungdomar som ska få social insatsgrupp tagits emot olika:  

 
Polisen kan tröttna lite tidigare än vad vi gör. Kanske tycker, är den här ungdomen verkligen lämplig för 
insatsgrupp, det går ju inte att snacka med honom, han förstår ju inte och sådär. Och jag tror att det 
kanske inte riktigt har förankrats hos polismyndigheten att[...] visst de är kriminella men man kan ju 
absolut ha andra handikapp, man kan ha neuropsykologiska eller psykiatriska handikapp  

 
 

Och informanten resonerar kring att det var Rikspolisstyrelsen som inrättade sociala 

insatsgrupper:  

 
man skulle ju tänka sig om man vände på det, att socialtjänsten skulle säga till polismyndigheten att 
‘jamen ni ska göra det här, nu kommer vi med det här förslaget! Utför tack!‘. Det tror jag inte skulle 
hända. Nej, men det kan man ju såklart ha lite åsikter om för det är vi som ska komma fram med tjänster, 
det är vi som ska avsätta tid, det är vi som ska arbeta fram det här och polisen ska liksom bara glida 
med, om man nu ska vara hård så är det ju så  

 
     
Socialarbetare S beskriver att ett ”nytt tänk” har uppstått hos socialtjänsten i och med det nära 

samarbetet med polisen som sociala insatsgrupper inneburit. Informanten ser en stor skillnad 

jämfört med förut:  

 
Vad som då [ehh] är utmärkande för social insatsgrupp det är ju att vi har fokus på kriminaliteten och 
det brukar man ju inte ha inom socialtjänsten [ehh] utan man brukar se kriminalitet som ett symptom på 
något annat, ja men hans mamma dricker så mycket, de är ju inte så konstigt att han tar den där bilen 
och [ehh] och det är ju det som är det nya eller vad man kan säga att vi är ju kriminalitetsnischade 

 

Socialarbetare S menar vidare att polis och socialtjänst är de rätta huvudaktörerna för sociala 

insatsgrupper:  

 
Det är väl en alldeles utmärkt kombination tänker jag för det socialtjänsten har gjort sig kända för 
tidigare det är ju flummighet och oprecishet [ehh] och då, och jag tror att många ungdomar efterfrågar 
tydlighet och gränssättning och då blir det en bra mix tänker jag, det vet jag inte om det är så jämt men 
alltså förstår ni vad jag menar, att det är ju liksom tydligare för ungdomarna att det faktiskt handlar om 
det här beteendet, med kriminalitet 

 

Om samverkansprojektet uppnått sina mål och resultat är det flera informanter som är 

tveksamma till. Socialarbetaren S.T menar att de valt att jobba med väldigt kriminella 

ungdomar och flera av dem har återgått till brott. Desamma gäller Socialarbetare R.K som 

ställer sig frågan om de valt att jobba med för svåra ungdomar? Informanten menar att det är 

dessa ungdomar som finns i området och att man nått resultat som kanske inte i första hand är 

kopplat till minskad kriminalitet utan att ungdomen kanske får en bättre bild av exempelvis 
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polisen. Socialarbetare B menar också att en viktig del av sociala insatsgrupper är att 

ungdomen ska få ökad förtroende för myndigheter. Socialarbetare S är den enda som 

uppfattar att de har uppnått målen med att förhindra ungdomar att rekryteras till kriminella 

grupperingar och underlätta avhopp, och menar att de har exporterat sin modell till 

“olycksbröder”. Med olycksbröder menar de andra områden där sociala insatsgrupper inte 

lyckats lika väl som dem. 

 

5.1. 2 Socialarbetare och yrkesroller  

Informanterna menar att det är viktigt att rollerna hålls ganska strikt inom sociala 

insatsgrupper. Socialarbetare S menar att de olika yrkesrollerna tydliggörs i 

handlingsplanerna ”alltså det blir ju mer sådana där tillsyn kontroll grunker som blir polisens 

uppdrag, de behandlande inslagen står ju olika socialtjänstkategorier för”. Trots att 

Socialarbetare S.T uttrycker att ”socialtjänsten är insnöad på det socialtjänsten gör, polisen är 

insnöad på det polisen gör” är upplevelsen att det fungerar bra med rätt ledning uppifrån och 

att “de fått friheten att vara yrkesmän utifrån sin yrkesutövning”. Informanten menar att när 

människor engagerar sig mycket kan rollgränserna suddas ut och att det är ledningens uppgift 

att styra detta och menar vidare:  
 

Det är jätteviktigt att man särskiljer rollerna åt liksom, polisen är en repressiv styrka, deras jobb och 
skyldighet är att förhindra brott. De ska inte vara tjenis penis med ungdomen och har roligt liksom, och 
vara lattjolajbans nej! De stoppar brott och sätter dit banditer, det är deras jobb. Jag som socialarbetare 
ska ha ett pedagogiskt innehåll i mitt arbetssätt och skall liksom sträva mot en förändring hos ungdomen 
är tanken 

 

Socialarbetare B menar att polisen generellt sett fått stort fokus inom sociala insatsgrupper, 

eller snarare att socialarbetarna har svårigheter att ta plats. Informanten beskriver en vilsenhet 

inom socialtjänsten att verkligen uttrycka det man gör, och visa vilken effekt det får i unga 

människors kriminella liv och menar att “socialtjänsten är en väldigt tyst instans, det är lite 

snack och mycket verkstad, så skulle jag vilja säga, och det behöver bli mer snack i alla fall, 

för vi gör rätt mycket”. Informanten beskriver en tillställning med politiker: 

 
Jag var med Beatrice Ask på någon sån här grej, och återigen var det polis, polis, polis fast hela 
socialtjänsten satt där, för att det är oftast vi, då handlade om ungdomstjänst, och det är också vi som 
jobbar med det. Det är mycket polissnack och då undrar jag samma sak där, var är vår röst 

 

Vidare menar Socialarbetare B att socialtjänstens röst är tyst och saknas och i 

intervjusituationer kommer hen att hävda att polisen har för stor roll. Socialarbetare R.K 

beskriver sin roll som lite ”slapp” och för förstående ibland och menar att de kan lära sig att 
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tuffa till sig av polisen. Informanten menar att de givetvis ska vara empatiska men att de 

ibland också måste kliva på lite för att det ska hända något: 

 
Vid ett tillfälle gjorde vi så, då var det en polis som föreslog ’jamen fan nej, det här är fjärde gången han 
har sagt att han ska komma nu åker vi hem till honom, så har vi mötet hos polisen istället i Rinkeby’ Och 
jag ’Men kan man göra så? Ja men vi testar liksom’ så vi gjorde det. Polisen åkte och hämtade upp 
honom och satt vi hos polisen och hade möte, det blev ju skitbra liksom. Det var ju bara det att han var 
van att kunna dribbla bort det och ba ’Äh, jag pallar inte jag ligger och sover’ Sen efter det har han 
kommit 

 

5.1. 3 Socialarbetare samt stöd- och kontrollaspekter  

Alla informanter uppfattar sociala insatsgruppen som ett bra och starkt stöd för ungdomen och 

dennes familj. Socialarbetare R.K beskriver sociala insatsgrupper som ett dubbelt stöd, 

eftersom det krävs ett redan beviljat bistånd till ungdomen för att få ingå i en social 

insatsgrupp. De jobbar exempelvis med multisystemteori, terapeuter, ungdomspedagoger som 

jobbar som förstärkta kontaktpersoner, alla dessa hjälper till att “få ihop” ungdomens liv. 

Socialarbetare S berättar att de har lotsar som jobbar mycket med de kriminella ungdomarna 

och ger dem hjälp och stöd genom kriminalitetsprogrammet vägvalet. Men beskriver att 

stödet kan bestå i enkla vardagliga saker: 

 
Att få en strukturerad tillvaro är ju det allra bästa för dem här va och kunna gå i plugget och det, sen kan 
det vara fritidsaktiviteter, följa med till någon musikstudio, alltså man blir som ett övergångs, man ser till 
att man blir, man får inte glömma bort att det här är många gånger de som inte har föräldrar som gör 
något, pappa kanske sitter i fängelse och morsan har psykiska problem, alltså man blir den där extra 
vuxenstödet om man säger så då 

 

Socialarbetare S.T berättar att de jobbar individuellt och familjestödjande genom 

pedagogiska verktyg som påverkansprogram, impulskontroll och liksom i Södertälje med 

vägvalet. ”Detta ihop med samtal, praktiskt stöd och nätverksarbete är det som arbetet går ut 

på”. Informanten berättar att de fokuserar mycket på brott och kriminalitetsprevention: 

 
Vi har förhållandevis valt mer kriminella ungdomar än vad någon annan gjort i hela Sverige tror jag. 
Och då inkluderar jag Södertälje liksom. Och det har gjort att det varit väldigt mycket fokus 
kriminaliteten, och det har faktiskt också haft som effekt att socialtjänsten och polisen blivit de 
huvudaktörer de borde vara. Så det är ingen liten snattare som fått vara med utan vi har faktiskt haft 
väldigt kriminella ungdomar, som har begått jättemycket brott. Och det betyder att arbetet från 
socialtjänstens sida handlar väldigt mycket om just brott och kriminalitetsprevention förstår ni 

 

På frågan om de uppfattat några kontrollerande aspekter inom sociala insatsgrupper var de 

flesta informanter till en början oförstående till frågan men efter lite diskussion resonerade 

samtliga informanter kring kontroll, Socialarbetare B berättar: 
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Ja, jävlar vad det är koll på de här ungdomarna, och det ska det vara. För är man 14 år och föräldrar 
inte fattar att just nu behöver din unge ett stuprör alltså förstår då, så det är ju riktigt, ibland är man 
riktigt [ehh] tajtar man ihop de här föräldrarna, för föräldrar vill ju alltid sina barn väl, oftast så gör 
man lite olika saker, för det är ju inte så jäkla lätt att vara förälder och helst inte när problembeteendena 
uppstår. Antingen uppstår problemen för att de är tonåringar eller så uppstår de, just för att det har varit 
för slappt eller så uppstår de för att det har varit för strängt, så det är ju det där vi jobbar med 

 

Socialarbetare B anser att balansen mellan kontroll och stöd är viktig ”man kan ju säga att 

balansen är behandlingen, för det är ju själva grejer att det ska lyckas, att samtidigt som man 

ska sätta gränser så ska man ju ge någonting” Informanten uppfattar kontrollen inom sociala 

insatsgrupper som något positivt och nödvändigt: 

 
Men kontroll tycker jag positivt i det här, oftast. För jag tycker social kontroll, där brister det, där har vi 
ju svikit de här barnen oftast, vi har ingen social kontroll vi har inte kontroll ute i samhället, det är ingen 
som lägger sig i, du får praktiskt vara hur som helst, och ingen går fram[...] men herre gud, du får! För 
du ser honom då, men också när det är bra, det behöver vara lite mer modigt, och det är social kontroll 

 

Socialarbetare R.K ser kontrollaspekter inom sociala insatsgrupper snarare som en sorts koll 

än kontroll. Att de checkar av vad som händer i ungdomens liv. Men informanten identifierar 

dock en kontrollaspekt som upplevs stark när det gäller att social insatsgrupp kan vara ett av 

flera villkor för en ungdom att slippa ett LVU omhändertagande. Socialarbetare S.T resonerar 

kring kontroll och säger:  

 
Alltså jag brukar kalla sociala insatsgrupper för ett osynligt koppel. Om poliserna gör sitt jobb rätt och 
om vi gör vårt jobb rätt och alla andra aktörerna gör rätt, så har ungdomen en ständig närvaro av vuxna, 
både på fritiden och i kontakter med myndigheterna   

 

 

5.2 Poliser 
 

5.2.1 Poliser och samverkan 

Alla poliser menar att sociala insatsgrupper är en mer effektiv åtgärd än ordinarie insatser. 

Informanterna menar att samverkan med socialtjänsten har fungerat bra, ungdomens eget 

ansvar blir tydligare på grund av snabbare reaktioner och massmobilisering. Polis S.T 

beskriver hur ett möte kan se ut:  

 
Och så går man laget runt och så blir det polisens tur... ’Ja då blir det ju att jag mötte ju dig när du stod 
och skrek hora… liksom för två veckor sedan… sen greps du ju i går kväll och sen så blev du intagen för 
urinprov i förr igår’... ja och så kommer man till skoldeltagaren och de liksom ’du har varit närvarande 
13 % senaste månaden’... sedan frågar man mamman ’ ja han har inte sovit hemma på fyra dar... jaha’ 
och så går man liksom runt och vid ungefär andra eller tredje mötet börjar polletten ramla ner... att den 
ende som beter sig som ett barn i det här sammanhanget det är den unge… alla som jag har haft har det 
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tillslut bara vänt och de har börjat stå för det dem gör... och de kan börja säga typ anledningen att jag 
gjorde så var för att och så vidare… ja det kan vara en räkmacka att vara med i en social insatsgrupp  

 

Informanterna berättar att de fått ökad förståelse för socialtjänstens lagstiftning och 

arbetsuppgifter vilket har upplevts som positivt. Polis B berättar: ”innan skulle jag ringa 

socialtjänsten så hade jag inget telefonnummer [...] nu vet jag att när jag ringer till min 

socialsekreterare, då är det min favorit”. Polis S menar att eftersom polisen redan var 

samlokaliserade med socialtjänsten gick det smidigare att inrätta sociala insatsgrupper. Det 

tog emellertid lång tid innan polisen kunde acceptera att “socialtjänst som gick i polisens 

lokaler helt fritt”, och det fanns till och med poliser som misstänkte att socialarbetarna skulle 

ta deras vapen, men att det nu fungerar bra. Polis B har fått en annan bild av hur socialtjänsten 

arbetar, fått bättre “koll” på deras lagstiftning men önskar att polisen hade fått veta mer om 

socialtjänstens lagstiftning tidigare: 

 
Jag blev rätt frustrerad när jag känner att de gör ingenting, det händer ingenting, varför gör de ingenting 
tvångsomhänderta! Och så har man inte koll på deras lagstiftning man vet inte vad de tänker man har 
ingen aning så blir det såhär de gör ju ingenting och sen nu börjar man ju se resultatet av det de inledde 
för ett år sedan nästan att ja okej nu har han fått till den här beteendeförändringen och det har blivit 
skillnad men det tar lite längre tid 
 

 
På frågan om informanterna kan ge några exempel när samverkan med socialtjänsten fungerat 

mindre bra säger Polis B anser att ett problem har varit att mötesdeltagarna inte har pratat 

ihop sig innan mötet vilket går ut över ungdomen: 
  

Och då blir det också väldigt konstigt då ska jag sitta berätta min syn om den här personen[…]plötsligt 
har vi lyft upp alla problem som tolv vuxna personer som ser i olika miljöer som vi berättar för honom 
det är inte okej [...]då är det kanske bättre att ha ett möte innan […]det här vi lyfter upp tillsammans så 
att vi har en sak att jobba med för annars kommer det inte att funka liksom   

 

Polis S.T resonerar kring svårigheter med projektet och menar att:    

 
Vissa saker ska ju liksom… de här är ju aktiva i brott… sen vet inte jag om vi lagt ribban för högt. för jag 
vet att t.ex. Södertälje hade typ 100 procent som slutade begå brott inom tre månader…och då är ju 
frågan har de nånsin begått så mycket brott att de är aktiva liksom...? Alltså, jag kan ju starta en social 
insatsgupp med dig! Och sedan efter tre månader ’ja han begår inga brott längre’… och hur lång tid 
måste det gått för att man ska säga att nån inte är kriminell längre? För vissa av våra killar har ju också 
tagit en paus på några månader... för att det är vinter… det har hänt något hemma eller de har varit i 
Somalia i två månader... alltså vi jobbar ju mot väldigt högt kriminella, och det kanske också är fel, vi 
har ju inget facit ännu, det har ju bara pågått i två år… vi har ju sätt en bromsande effekt, och det finns 
ju så stora vinster i det här så att... bara för att de inte slutar att begå brott helt så betyder det inte att det 
inte behövs. 
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Polis S är den enda som menar att de har lyckats att uppnå målen att förhindra nyrekrytering 

och underlätta avhopp från kriminella grupperingar.  

På frågan om sociala insatsgrupper har mottagits annorlunda av socialtjänsten och polisen, 

säger två informanter att polisen var mycket negativa från början, Polis B säger att “jag vet ju 

när vi mottog det att där på polisen så var det ju mycket negativa [...] det var mycket skitsnack 

i korridorerna och så här om det”. Polis S berättar att såväl socialtjänsten som polisen var 

negativa från början, de trodde att det var ett kortsiktigt projekt som så många andra, tills de 

kunde leverera en första delrapport som visade att det hade gått bra för många ungdomar. 

Polis S.T säger att socialtjänsten har varit ganska positiva “alltså polisen har ju ganska stor 

dragningskraft, om man ska ha ett föräldramöte så är de sådär halvintresserade, ‘ja men 

polisen kommer att närvara’, ja då ökar närvaron”. Alla informanterna säger att de är nöjda 

med att socialtjänsten är huvudaktören. Polis R.K tror att det var en eftergift för att få med 

socialtjänsten på “banan” att få dem att jobba tillsammans med polisen. Polis S berättar att det 

lät spännande men konstigt när förslaget om sociala insatsgrupper kom fram. “man hörde ju 

socialtjänstens chefer, det var ju det värsta som de hade hört talats om att polisen kom och ger 

direktiv åt socialtjänsten hur de ska [...] det tog tid innan socialtjänsten fattade att de var med” 

Alla informanter vittnar om att sekretesslättnaden upplevs som mycket positivt, de får 

uppföljning och information om ungdomen i större utsträckning än tidigare. Polis S.T berättar 

att socialtjänsten tidigare har förstört utredningar för polisen då de har kontaktat ungdomens 

föräldrar. Detta har lett till att polisen inte meddelar socialtjänsten så fort som de borde “men 

nu i och med de här sociala insatsgrupperna så har vi ju liksom brutit sekretess och vi jobbar 

mycket, mycket bättre”. Polis B blir tillsagd “uppifrån” att inte berätta på möten om en 

ungdom är misstänkt för att ha begått ett allvarligt brott “är det allvarliga brott då har jag inte 

nämnt de grejerna, det gör jag därför att jag inte vill att personen ska veta att vi är dem på 

spåren”. Polis B anser att sociala insatsgrupper har lett till att polisen får lite mer information 

“kanske att man nu kan få reda på om en ungdom har testat positivt på cannabis, vilket inte 

hände förut”. Och Polis B berättar att i och med samverkan går att ringa till socialtjänsten och 

fråga mer om var ungdomar rör sig, var man kan hitta dem, “det är ju ett par ögon till 

liksom”. 

Polis S anser att det är ett “nytt tänk”, en naturlig utveckling att socialtjänsten ska fokusera 

på ungdomens kriminalitet och att mycket av samverkan går ut på att dela information vilket 

upplevs som positivt i arbetet med ungdomen. Det blir snabba konsekvenser, snabba 

reaktioner eftersom socialtjänsten får informationen inom loppet av en minut efter att polisen 
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har fått det. Polis R.K menar att ett ”revirpinkande” mellan polis och socialtjänsten existerade 

förut, men att det har blivit mycket bättre “om min socialtjänsteman får reda på någonting, 

alltså ett brott eller [...] som skulle kunna vara ett brott så har den inga problem att ringa mig 

[...] och det är min SIG-kille liksom [...] och sen så kan vi ta det den vägen och sedan får man 

göra ett avvägande liksom”. Men berättar att ”vi är ju i och för sig den repressiva delen i det 

hela, och vi ska ju liksom lagföra, men i sociala insatsgruppen så är ju inte vi inblandade som 

repressiva lagförare utan vi är faktiskt där som en medspelare till den här SIG-ungdomen”. 

Polis S.T menar att det kan finnas nackdelar med sekretesslättnaden:  

  
Jag kan se, alltså vissa… möten har varit väldigt privata ändå, de vill ju inte att vi ska veta saker om 
deras föräldrar eller syskonen... vi hade en kille vars [...] brorsa hade våldtagit den [...] systern i 
familjen… och de är ju inte så jätteförtjusta i oss, alltså poliser i överhuvudtaget, och så möter jag sen 
den här killen i centrum och jag tror att de är så rädda att vi ska outa deras familjehemligheter på något 
sätt... så man ser att de tar avstånd och vill hålla det väldigt ytligt och liksom bara Tja! Läget då? Ja, att 
det kan bli så 

   

5.2.2 Poliser och yrkesroller 

Samtliga informanter tycker att det har fungerat bra när olika yrkesgrupper möts i sociala 

insatsgrupper. Ökad förståelse för varandras yrken och större insikt i ungdomars problematik 

lyfts fram som viktiga framgångar. Alla framhåller vikten av att man håller på sin yrkesroll. 

Polis S berättar att “man får påtala för varandra titt som tätt också så att det inte blir någon 

form av socialpolis [...] utan att vi agerar mer som polis”. Polis S tror inte att samverkan har 

ändrat några rollfördelningar men berättar om riskerna men att vara samlokaliserade: “Alltså, 

vi sitter ju i ett kontorslandskap så jag menar det är ju, bara det att sitta och prata högt och så 

ta två yrkesroller i samma”. Polis S.T menar att socialtjänsten och polisen “har olika sätt att se 

på saker”, men inom sociala insatsgrupper har socialsekreterare som är väldigt engagerade 

som valts ut “ det får ju liksom inte vara något mjäk […] det handlar liksom inte om att vuxna 

ska samverka runt ett barn ... utan det handlar om att den här personen ska vägledas till att ta 

sina egna beslut”. Förut har Polis S.T upplevt att socialtjänsten inte tagit kriminaliteten på 

allvar utan nästan gått i försvar för ungdomen “han kanske bara råkade få med sig skorna från 

simhallen”, nu är socialtjänsten mer “svart på vitt liksom”. Polis S.T resonerar kring 

yrkesroller inom sociala insatsgrupper när det gäller arbetet med ungdomen: 

 
Ja alltså det första jag gör på ett möte det är ju liksom, jag är ju polis och det är ju det jag är… och du 
får ju jättegärna hälsa på mig när vi ses ute och så, vi kan bli kompisar... men… alltså begår du ett brott 
kommer jag att vittna mot dig, det är liksom… det är så det är… Vi är inte liksom… det är inte så att de 
ska tro att bara för att de känner en polis ska de komma undan…” 
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Polis S menar att de har ganska klara arbetsuppgifter och berättar att en åtgärdsplan är till bra 

hjälp när det gäller att hålla arbetsuppgifterna tydliga, vem som ansvara för vad. Polis S 

berättar att det finns enskilda poliser som har gjort mer än vad de behöver göra, exempelvis 

köpt julklappar och styrketränat med ungdomen. Men betonar att det är ju inte heller en 

uppgift för socialtjänsten, “det är bara de gör lite mer”. Polis B har inte sett någon åtgärdsplan 

men berättar om vad rollen inom sociala insatsgrupper består i: “men det vi har sagt rent 

konkret är att när jag ser min kille ute för sent eller har gjort något eller att jag får höra 

någonting eller att jag ser personen ute på fel plats vid fel tillfälle ska jag kontakta pappan i 

det här fallet då”. Polis B menar att samverkan inom sociala insatsgrupper har ökat 

kunskaperna om socialtjänstens lagstiftning och berättar att: 

 
Vi också går in och börjar att tänka på den sociala biten vi ser att det ger ju faktiskt effekt och vi får ju 
höra mycket positiva influenser ’ja men personen har blivit bättre på det här’ och vi ser det här 
beteendeförbättringen och det är ju saker som vi aldrig får se så vi får ju en helt annan input och det gör 
ju att vi får en annorlunda uppfattning om personen och ja om deras yrkesroller det 

 

5.2.3 Poliser samt stöd- och kontrollaspekter 

Vid frågan om vad det finns för stödaspekter inom sociala insatsgrupper säger samtliga 

informanter att det handlar om att utveckla en bra relation till ungdomen och finnas till hands. 

Polis B säger att de försöker att bygga broar, de spelar fotboll med ungdomarna och försöker 

att vara med på aktiviteter. Polis R.K säger att: “ja hade de inte varit kriminella hade jag 

bjudit hem dem liksom [...] och velat hänga med dem privat ibland, så känns det. Man vill ju 

att de ska må bra och jag skickar grattis på födelsedagen och lite sådana saker”. Tre av 

informanterna menar att det kan blir svårt när man har engagerat sig i en ungdom som sedan 

begår brott. Polis S.T säger att: “ man blir så engagerad och lika besviken när man kommer på 

måndag morgon och han greps i helgen liksom” Polis B beskriver en liknande känsla:   

 
Man själv blir besviken och man märker att personen i fråga som man har lagt ner mycket tid på och man 
verkligen hade hoppas på blir också alltså, de vet ju om vad de har gjort ... vissa sluter sig ännu mer och 
blir lite fientliga helt plötsligt medans vissa blir mer och en och annan kan ju förstå att de har bränt 
förtroendet och ringa och be om ursäkt förklara sig på något sätt 

 

Polis R menar att polisen har en jätteviktig stödfunktion i sociala insatsgrupper, det gäller att 

ungdomen får ett förtroende, de kan få känslor och fattar tycke för en “att de känner att 

polisen kan vara schysst liksom, vi går ut och käkar lunch och sitter och sjabbar bara, vi 

snackar om vad som helst”. Alla informanter utom Polis S anser att det går en skiljelinje i hur 

socialtjänst och polis ser på ungdomarna, och menar att polisen måste behandla ungdomarna 

som vuxna när de ingriper för brott. Polis R.K. menar att socialtjänsten har en annan syn på 
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detta: “de ser ju 15-16 åringar som barn men de ser ju aldrig deras våld och kriminalitet som 

är väldigt vuxet”. Polis R.K och Polis S.T berättar att det är väldigt jobbigt när de har behövt 

att lagföra “sin” egen ungdom. Polis R.K berättar: “ Det negativa kan vara att det kan kännas 

jävligt olustigt att behöva sätta dit en SIG-kille men dyker han upp på en övervakningsfilm 

eller att jag griper honom själv eller känner igen honom någonstans då kommer jag göra mitt 

jobb, men det kommer göra lite ondare i hjärtat “. Informanten berättar vidare att “den här 

relationen gör ju att man fattar tycke för den här personen mer än vad man kanske gör för … 

någon annan”. Polis R.K berättar om en situation där hen var tvungen att ingripa eftersom 

ungdomen var LVU efterlyst: 

 
Just för att komma tillbaka till det här med känslorna för sina SIG-killar … Det var när vi satt i rätten 
sedan så, jag hade kunnat skriva på våld mot tjänsteman till exempel, när jag skrev anmälan, det var ett 
rätt våldsamt ingripande … men jag gjorde inte det för jag kände att det är onödigt att lägga på honom 
det, för hans egen skull. jag tonade ner i rätten  

  

När det gäller kontrollaspekter inom sociala insatsgrupper anser Polis S att det inte finns 

någon motsättning mellan kontroll och stöd, och säger att “man får ju inte säga att det är 

kontroll, man får ju säga att man är en resurs till polisen och en resurs till ungdomen, att han 

får uppfatta polisen inte som en kamrat kanske men som en vuxen som trots allt vet vem han 

är”. Polis S berättar vidare att: 

   
Det är ju bara att kunna avrapportera om de är med fel kamrater och sånt... de har även spärrar i vårt 
spaningsregister så att skulle dem ... hitta på sattyg på en annan del av landet så finns det en spärr så då 
kommer de att direkt att höra av sig att, så att på det sättet har vi kontroll över dem 

 

Polis S.T tänker att kontrollaspekter har med narkotikainsatser och liknande, vilket blir lättare 

när de känner ungdomen “det blir mindre bråk och så...”. Polis B säger att när det gäller 

kontroll finns inget uttalat om hur de ska förhålla sig, men menar att “sen är det självklart så 

att vi ska hålla ett extra öga hålla öronen öppna det har vi ju sagt och att vi har gått ut med 

information till alla våra kollegor att träffar ni på dem här så kontakta”. Polis B menar att det 

finns negativa aspekter av kontrollen“ de är ju femton gör de ett bus så får de ju skit för det 

och det hade det varit någon annan ungdom hade de inte kanske fått något skit för det de 

måste ju fortfarande få vara unga också så är det ju utan att behöva kolla sig om ryggen hela 

tiden”. Detta kan bli ett problem eftersom “ att så fort det är minsta lilla så återkopplar vi till 

föräldrarna och … säg att det är någon annan individ som begår något bus så här då kanske 

man garvar lite mer åt det”. Det blir “nolltolerans” från polisens sida och svårt att se mellan 

fingrarna med någonting vilket kan vara negativt menar Polis B.    
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Polis S berättar att ungdomen är fullt medveten om att en kontaktpolis kommer att 

rapportera om det skulle inträffa något “någon störning på stan eller det kan bara vara taskigt 

beteende då så får vi reda på det, och det vet han om, det är han fullt medveten om” Polis R.K 

resonerar kring kontroll och berättar att: 

 
Det är ju att när jag stöter på min SIG-kille ute så kommer jag ju, jag kommer gå fram till honom och 
börja snacka liksom … Om inte han tydligt visar att det är inte läge … De kan bara hänvisa, det är ju min 
SIG-polis liksom … Då vet man att vi har en kontakt, och jag ska ha den, jag måste ha den. Och då kan 
det funka liksom. Sen kontroll i övrigt, jag åker inte och jagar dem liksom men den här första killen han 
trodde ju att jag gjorde det, han trodde ju att jag … Jag dök ju på honom vid ett par tillfällen och han 
tyckte jag var överallt och jagade honom, och han var lite paranoid för det där också. Det gav han 
uttryck för i rätten där också, i rättegången senast. Men så är det verkligen inte, utan det är tillfälligheter 
som gör 

 

På frågan om informanterna uppfattar sin roll som stödjare eller kontrollant svarar de flesta 

informanterna att de är stödjare. Informanterna vittnar om att de har tjänat mycket på sociala 

insatsgrupper och att det har blivit lugnare. Polis S.T och Polis R.K menar att de kan lugna 

ner våldsamma situationer direkt, vilket inte var möjligt förut. Polis S.T uppfattar sin roll som 

stödjare “det känns skumt att säga att man blivit populär som polis, men liksom alla säger ‘Ja 

du är den personens Polis’. Polis S.T berättar att ryktet sprider sig och man lär känna 

ungdomens brorsor, kompisar och kusiner ”vårt kontaktnät och vår kartläggning av ungdomar 

har liksom bara skjutit i höjden, vi har vetat vad de heter, men nu har vi koll på familjer och 

beteenden, vilka som är ihop med vilka … och sådär”. Polis R.K berättar: 

 
Det vi har tjänat på det väldigt mycket det är kontakten … Som jag sa när de känner igen oss där ute så 
säger han’ hej, hej lugn... jag känner honom’, eller... ’hon är schysst’, då kan liksom hela gänget komma 
fram och ’tjena’, vi kan få situationer att lugna sig från att om det inte varit vi hade det blivit ett våldsamt 
upplopp liksom. Men de vet vilka vi är och tycker vi är schyssta och vi vet vilka de är framför allt, känner 
igen dem och vet att händer något nu kommer vi plocka in dig och dig... och dig 

 

Polis B är den enda informanten som tycker att socialtjänsten är de stödjande och polisen 

kontrollanterna. Och berättar att eftersom att hen har svårt att nå sin ungdom är det svårt att 

vara stödjande “han har mitt nummer han har aldrig hört av sig jag försöker varje gång men 

han har svårt att titta en i ögonen och vill helst bara gå bort det blir svårt att bygga någon form 

av stöd då blir det ju mer av en kontrollant” Polis B tycker att samverkan har förändrat synen 

på kontroll och stöd och berättar att: 

 
Jag har fått upp ögonen själv för mitt eget beteende eller tänkt på att det är faktiskt 15 åringar, de är ju 
barn och man måste prata med dem på ett annat sätt kanske än vad man kan göra med en vuxen  
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6. Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera studiens empiri. För att närma oss en 

förståelse för informanternas uppfattningar utgår vi från den nyinstitutionella teoribildningen. 

I det första avsnittet kommer studiens första frågeställning – samverkan att analyseras, främst 

i förhållande till de nyinstitutionella begreppen: verksamhetsdomän, domänkonsensus, 

domänkonflikter och integration. I det andra avsnittet kommer studiens andra och tredje 

frågeställning att analyseras, främst i förhållande till begreppen: institutionella logiker, 

målrationalitet, normrationalitet samt normaliseringslogik och till tidigare forskning.  

Av resultatet framgår att stöd- och kontrollaspekter är svåra att skilja åt och förekommer 

då informanterna talar om sina och varandras yrkesroller. I frågeställningen som rör 

yrkesroller sker därför en övergripande analys av informanternas uppfattningar av yrkesroller 

och i stöd/kontroll- frågeställningen sker en fördjupande analys. I det nyinstitutionella 

perspektivet läggs stor vikt vid den sociala kontexten och vi tycker att det är viktigt att med 

hjälp av studiens bakgrundskapitel analysera informanternas uppfattningar.  

 

6. 1 Samverkan  

 

6.1.1 Domänkonflikt eller domänkonsensus? 

Samtliga informanter uttrycker sig positivt till projektet, de uppfattar projektet har fört med 

sig stora vinster och menar att de respekterat och kommit överens om varandras 

verksamhetsgränser. Både Polis S och Socialarbetare S menar att de olika yrkesrollerna 

tydliggörs i handlingsplanerna och Socialarbetare S.T menar att bra samverkan beror på 

”klara direktiv uppifrån”. Vi kopplar samman informanternas upplevelser med Hvindens 

(1995, s. 7) resonemang om integration. Vår uppfattning är att de sociala insatsgruppernas 

struktur generellt sett styrs av båda formerna av integration, men till stor del genom den 

vertikala integrationen. Som vi grundligt visar i bakgrundskapitlet, finns det tydligt uppsatta 

toppstyrda mål när det gäller socialtjänstens och polisens ansvar, roll och bidrag. Även om det 

finns lokala skillnader, är grundstrukturen uppbyggd på detta hierarkiskt tydliga sätt: 

Styrgrupp högre chefsnivå, operativ insatsgrupp/arbetsgrupp mellannivå och 

utförargrupp/beredningsgrupp/social insatsgrupp de som jobbar nära projektet och 

ungdomen. Informanternas positiva erfarenheter när det gäller sociala insatsgruppers 

grundstruktur och tydligheten i direktiven tyder på att beslutsfattandet i dessa hierarkiska 

nivåer uppfattas fungera väl. En annan faktor som spelar roll i sammanhanget, som 
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framkommer i bakgrundskapitlet, är att studiens undersökningsområden redan kommit långt i 

integrationsprocessen när det gäller samverkan mellan socialtjänsten och polisen i och med 

tidigare projekt som liknar sociala insatsgrupper.  

Flera informanter beskriver sociala insatsgrupper som ett effektivare sätt att jobba på 

eftersom aktörerna samlas på ett möte istället för flera möten hos olika myndigheter. De 

menar att samtyckesformuläret [bilaga 5] som ungdomen eller vårdnadshavaren skriver under 

gör att arbetet går mycket snabbare och effektivare. Dessa upplevelser stämmer väl in på 

Grapes (2006) beskrivning av vikten av ett aktivt integrationsarbete både på ledarnivå samt 

praktiknivå. Detta gör att de involverade aktörerna lättare förstår hur de ska agera inom 

projektet. Vi tolkar informanternas berättelser som att de uppfattar att den övergripande 

samverkan inom sociala insatsgrupper innehar en relativt hög grad av domänkonsensus.  

 

6.1.2 Samverkan som en myt 

Resultatet visar att alla informanter är positiva till samverkan kring denna målgrupp. Samtliga 

poliser menar att sociala insatsgrupper är en mer effektiv åtgärd än ordinarie insatser, några 

av socialarbetarna instämmer men känner sig tveksamma till om samverkansprojektet uppnått 

de uppsatta målen – att förhindra nyrekrytering och underlätta avhopp från kriminella 

grupperingar. Det är enbart två informanter som tycker att de har lyckats med detta mål. 

Johansson (2011, s. 108) menar att organisationsstrukturer snarare avspeglar myter inom 

omgivningen än de krav som de specifika arbetsuppgifterna ställer, där myterna uppfattas som 

legitima oberoende av utvärderingar av utfall och effekter. Johansson menar att 

interorganisatorisk samverkan utgör en form av rationaliserad myt, där föreställningar om 

samverkan ses som lösningen på en mängd problem trots avsaknad av forskningsstöd för de 

förmodade goda effekterna och att forskningen visar på en mängd misslyckade 

samverkansprojekt och samverkansproblem. Samverkan inom sociala insatsgrupper kan sägas 

utgöra en sådan myt. Samtliga informanter utgår från att samverkan är något självklart och 

positivt trots att det inte finns några säkra vetenskapliga belägg för att 

samverkansinterventioner mot denna målgrupp fungerar bättre än ordinarie insatser (SoS, 

2012b, s. 7-16). Att ett flertal sociala insatsgrupper har startat runt om i landet trots att 

utvärderingen visar på att målsättningen, när det gäller att identifiera unga i riskzon, har 

uppfyllts i mindre grad kan tolkas som en rationaliserad myt. Johansson (a.a., s. 108) hänvisar 

till Meyer och Rowan (1977) som menar att organisationer införlivar myter för att vinna 

legitimitet, resurser och stabilitet, i syfte att överleva. Inom den svenska nyinstitutionalismen 

betraktas de organisatoriska fälten som sociala kontexter där enskilda organisationer skapar 
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sin identitet och där fälten är högst föränderliga. Fälttillhörigheten är förknippad med en 

organisatorisk identitet där man har en uppfattning om vem man är, vad man arbetar med och 

vilka man jämför sig med. Men självbilden är tudelad, organisationerna strävar inte enbart 

efter att efterlikna förebilderna inom fältet – det finns en ambition att vara unik (a.a., s. 29). I 

informanternas berättelser kan vi skönja en strävan efter att utmärka den egna organisatoriska 

identiteten, informanterna betonar de lokala förutsättningarna för att visa på sin “unikhet”. 

Socialarbetare S menar att de har exporterat sin sociala insatsgruppsmodell till 

“olycksbröder”, det vill säga andra områden som inte lyckats lika väl som dem. Södertälje 

kan anses vara en trendsättare som fått mycket uppmärksamhet för sina sociala insatsgrupper. 

Att båda informanterna från Spånga-Tensta betonar att de arbetar med “väldigt kriminella 

ungdomar” synliggörs även av brottsstatistiken. Strävan efter likhet men även ambitionen av 

att vara unik gör att införlivandet av en generell organisationsidé kan se olika ut mellan 

organisationerna som översätter dem till lokala förhållanden och förutsättningar (Johansson, 

2006, s. 28-29). 

 
6.2 Yrkesroller samt stöd- och kontrollaspekter  
 

6.2.1 Har yrkesrollerna närmat sig varandra? 

Informanternas berättelser tyder på att de sociala insatsgrupperna har ökat informantens 

förståelse av yrkesgruppernas skilda institutionella logiker. Flera poliser uttrycker en tidigare 

konflikt mellan socialtjänstens behandlingslogik och sin egen mer straffrättsliga logik. Polis B 

säger exempelvis att tidigare ville hen tvångsomhänderta i högre grad, men att samverkan 

med socialtjänsten har ökat förståelsen för socialtjänstens ”långsamma” processer. Detta är en 

typisk konflikt som kan uppstå och Grape (2006, s. 53) uttrycker vad det till stor del beror på: 

“Skilda organisationsföreträdare som skall samarbeta gör det utifrån skilda målsättningar, 

förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, det vill säga olika institutionella 

logiker”. Mot bakgrund av Grapes resonemang betyder det att Polis B tidigare har sökt 

legitimitet inom sin logiska sfär men i och med sociala insatsgrupperna har socialtjänstens 

logik tagit över. Ett tydligt tecken på att socialarbetarna påverkats av polisens arbetssätt ger 

Socialarbetare R.K uttryck för som uppfattar sin roll som lite ”för förstående” ibland och 

menar att socialtjänsten måste “kliva på” som poliserna i större utsträckning. Socialarbetare B 

beskriver att ”kunskapsutbyte är viktigt för att förstå varandra bättre” och flera informanter 

menar att socialtjänsten inte hade tagit kriminaliteten på allvar utan nästan gått i försvar för 

ungdomen förut.  
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Vi tolkar informanternas upplevelser utifrån Johanssons (2011, s. 110) resonemang om att 

handlingsutrymmet är beroende av innehållet av de idéer som ska översättas när det gäller 

beslutsfattande hos de samverkande myndigheterna. Johansson diskuterar begreppet 

idéspridning och fokuserar på målrationellt beslutsfattande och normrationellt 

beslutsfattande. Johansson menar att socialtjänstens behandlingslogik till största delen kan 

kopplas ihop med det målrationella, och polisens straffrättsliga logik främst styrs av det mer 

normrationella beslutsfattandet. Normrationellt beslutsfattande har karaktären av 

färdigförpackade och detaljspecificerade paketlösningar (t.ex. brottsbalken) och bygger på en 

bedömning om vad som har hänt i efterhand, exempelvis ett misstänkt begånget brott (a.a., s. 

123). När det gäller målrationellt beslutsfattande är vissa idéer mycket abstrakta och 

ospecificerade vilket lämnar stort utrymme för lokala tolkningar. Ramlagstiftningar, som 

exempelvis socialtjänstlagen, kan kopplas till målrationellt beslutsfattande (a.a., s. 110). 

Informanternas berättelser visar att det inom sociala insatsgruppers ramar skett en 

förskjutning från socialtjänstens tidigare målrationella beslutsfattande till ett mer straffrättsligt 

normrationellt beslutsfattande. Vi tolkar det som att kritiken mot socialtjänsten målrationella 

beslutsfattande, som Socialarbetare S menar kännetecknas av “flummighet och oprecishet”, 

har lett till en förskjutning mot ett mer normrationellt beslutsfattande som är tydligare och 

mer detaljspecificerat. Socialarbetare S säger exempelvis att vad som är utmärkande och nytt i 

och med sociala insatsgrupper är fokus på kriminaliteten och inte att kriminaliteten är ett 

symptom på något annat vilket gör dem ”kriminalitetsnischade”. Det går även att skönja en 

förskjutning från polisens normrationella beslutsfattande till ett målrationellt beslutsfattande, 

flera poliser beskriver att de har börjat tänka på den ”sociala biten”.  

Johansson (2011) menar att det råder ett spänningsförhållande mellan normrationellt- och 

målrationell beslutsfattande och vi anser att det främst är polisen som resonerar kring detta. 

Polis R.K och Polis S.T berättar att det är väldigt jobbigt när de har behövt gripa “sin” egen 

ungdom och Polis R.K tonade ner en utsaga i rätten på grund av kännedom om ungdomens 

problematik. Polisernas berättelser visar på att en ökad förståelse för ungdomarnas 

problematik gör att det uppstår en konflikt med att gripa och vara en ”traditionell” polis – det 

uppstår en spänning mellan det normrationella och målrationella beslutsfattandet. Även om 

informanterna anser att det är viktigt att yrkesrollerna hålls, kan vi alltså se tydliga tecken på 

att både socialarbetarna och poliserna i och med sociala insatsgrupper närmat sig varandras 

yrkesroller.  

Vi uppfattar även att graden av ”övertagande” och konflikter gällande logikerna varierar i 

de olika områdena, där vi menar att informanterna från Södertälje uppvisar minst konflikter 
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och mest samstämmighet. Södertälje var först ut med en social insatsgrupp, socialtjänsten och 

poliser har varit samlokaliserade sedan 2007 och har haft sociala insatsgrupper i sin ordinarie 

verksamhet längst av studiens undersökningsområden. De har även satsat stora resurser i 

projektet, exempelvis i form av många heltidsanställda (Kassman et al., 2012, s. 94-97). 

Grape (2006, s. 69) menar att “med utgångspunkt i att de flesta organisationer drivs av skilda 

logiker är det inte en alltför vågad slutsats att integrationsproblem är vanliga inom 

organisatoriska fält som är förhållandevis nya”. Utvärderingen av pilotprojektet visar även att 

de områden som redan hade haft en etablerad samverkan har arbetat närmare den idén som 

Rikspolisstyrelsen har om hur arbetet med sociala insatsgrupper bör bedrivas (Kassman et al., 

s. 143). 

 

6.2.2 Stöd och kontroll – två sidor av samma normaliseringslogik? 

Vad informanterna uppfattar som stöd och kontroll i förhållande till ungdomen kan oftast inte 

skiljas ut från berättelserna, begreppen förekommer samtidigt och samtliga informanter 

motiverar kontrollen med att den är nödvändig för stödet (Jmf Svensson, 2001, kap 11). 

Många informanter menar att genom kontrollen och möjlighet till information kan man hjälpa 

ungdomen tillbaka till ett vanligt liv. När informanterna resonerar kring kontroll och stöd går 

det att skönja ett gemensamt tema som handlar om önskan om att ungdomen ska leva ett 

“normalt” liv och följa de normer som anses önskvärda i ett samhälle. I likhet med Jacobssons 

(2006) studie menar vi att det går att identifiera en övergripande normaliseringslogik som 

delas av samtliga informanter. Även om informanterna talar ganska lite om begreppet 

“normalisering” i sig, ligger det föreställningar om hur ett normalt liv ska se ut när de talar 

om stöd- och kontrollaspekter. Normaliseringslogiken bygger till stor del på normer och 

värderingar som finns inom välfärdsideologin (a.a., 142). I normaliseringsprocessen har 

experter en avgörande betydelse för att ge legitimitet och för att visa medborgarna som har 

problem rätt sätt att bete sig och tänka. Att normalisera den enskilde blir experternas 

gemensamma mål (a.a., s. 140). Vi menar att sociala insatsgrupper kan förstås som en 

normaliseringsprocess. 

Jacobsson (s.140) har studerat muntliga förhandlingar och menar att det inte sker någon 

kamp om betydelser eftersom normaliseringslogiken är hegemonisk. Detta leder till att 

konflikter tonas ned eftersom normaliseringen blir den gemensamma nämnaren som uppfattas 

som självklar av samtliga aktörer. Informanternas uppfattningar av stöd- och kontrollaspekter 

kan förstås utifrån samma resonemang där samtliga informanter uppfattar stöd och kontroll 

som en förutsättning för normalisering av ungdomen – och därmed tonas konflikter ned. 
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Normaliseringslogikens hegemoniska ställning gör att det blir svårt för den enskilde att 

ifrågasätta något som uppfattas som välvillig maktutövning, vilket kan uppfattas som en 

disciplineringsprocess (a.a., 140-142). Svensson (2001, s. 233) menar att när åtgärder är 

individuellt utformade kan inte klienten jämföra åtgärden med andra, på så sätt kan den 

diffusa maktutövningen undvika motståndet från klienten. Med stödet följer således 

kontrollen och därmed även tolkningsföreträden, maktutövning och styrning (a.a., s. 231).  

Polis S.T beskriver en situation där den ojämna relationen synliggörs, och vi menar att den 

diffusa maktutövningen gör det svårare för ungdomen att visa motstånd:  

 
Jag kan se, alltså vissa… möten har varit väldigt privata ändå, de vill ju inte att vi ska veta saker om 
deras föräldrar eller syskonen... vi hade en kille vars [...] brorsa hade våldtagit den [...] systern i 
familjen… och de är ju inte så jätteförtjusta i oss, alltså poliser i överhuvudtaget, och så möter jag sen 
den här killen i centrum och jag tror att de är så rädda att vi ska outa deras familjehemligheter på något 
sätt... så man ser att de tar avstånd och vill hålla det väldigt ytligt och liksom bara ’Tja! Läget då?’... ja 
att det kan bli så   

 
Att många informanter har svårigheter att relatera till begreppet kontroll kan ses som ett 

resultat av normaliseringstankens hegemoniska ställning. Men vi uppfattar att polisen har ett 

tydligare förhållningssätt till kontrollaspekter, vilket kan härledas till att socialtjänsten 

behandlingslogik i större utsträckning kan uppfattas som en normaliserande logik som utgår 

från antagandet att alla vill och bör anpassas till vad som uppfattas som normalt i samhället 

(Jacobsson, 2006, s. 141).  I Skrinjars (2005, s. 67) studie av socialarbetares och polisers 

yrkesroller i arbetet med narkotikamissbrukare såg hon hur socialarbetare inte reflekterade 

över de kontrollerande aspekterna i yrkesutövningen. Polisen hade ett öppnare 

förhållningssätt där kontrollaspekten tydligare förknippades med yrkesrollen, även om de i 

första hand definierade sig själva som hjälpare. Såväl polisen som socialarbetaren valde att se 

kontroll som ett sätt att visa omsorg och stöd, omsorgen legitimerade kontrollen. (a.a.). I 

denna studie går det dock att uppfatta tydligare konflikter mellan stöd och kontroll när 

informanterna menar att de inte kan enas om en gemensam uppfattning om ungdomens 

problem. Flera informanter menar att kontrollen (eller kollen) över ungdomen kan bli negativ 

när de inte är samkörda innan mötet. Socialarbetare B uttrycker att det finns en risk för ett 

alltför negativt möte där exempelvis en 14-åring bara döms ut om och om igen och att mötet 

istället kan bli kontraproduktivt. Socialarbetare S.T menar att ett möte rent av kan spåra ur när 

det gäller vilken information som delges, och att det finns en risk att det kan bli “social porr” 

av mötet. Förståelsen av begreppet nätverksmakt är viktigt och syftar på en nätverksgrupp av 

samverkande verksamheter, finns inte den grundläggande tilliten kan det uppstå en ojämn 
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relation och risken finns att de berörda genom samverkan upplever att kontrollen ökar 

(Myndighet för skolutveckling, 2007, s. 37-38). 
 

6.2.3 Mellan dubbla logiker – straffrättslig logik och behandlingslogik 

Av informanternas berättelser går det att uppfatta en skiljelinje i hur socialarbetare och poliser 

ser på hur ungdomen ska normaliseras. Och skiljelinjen kan tolkas utifrån Johanssons (2011, 

121) resonemang om behandlings- och straffrättsliga logiker. Där behandlingslogiken präglas 

av en tanke om helhetssyn och den straffrättsliga logiken av tanken om “formell rättvisa”. 

Eftersom behandlingslogiken har varit av stor betydelse i Sverige har det lett till 

uppfattningen om att den straffrättsliga logiken inte ska vara bärande när det gäller åtgärder 

mot ungdomar som begår brott. Tanken har byggt på att ungdomar inte har de kunskaper om 

samhälleliga normer som vuxna förväntas ha (SoS, 2009, s. 21). Socialtjänsten kan ses som 

navet i denna logik i och med sitt särskilda ansvar för denna målgrupp, i behandlingslogiken 

ska lämpliga åtgärder, idealt sätt, väljas utifrån empirisk professionell kunskap och erfarenhet. 

I spänningen mellan de båda logikerna ser vi en tvetydighet i informanternas berättelser om 

hur ungdomen ska normaliseras. Estrada och Flyghed (2007, s. 10-11) menar att det råder en 

tvetydighet beträffande synen på ungdomsbrottslighet. Ett synsätt där ungdomar anses vara 

maktlösa inför samhällets strukturer, det motsätta är ett synsätt där de unga själva bär ansvaret 

för sina handlingar. Av informanternas berättelser kan vi skönja en spänning gällande dessa 

synsätt. Samtliga poliser utom en anser att socialarbetarna ibland är för “stödjande” och ser 

för mycket till den kriminelle ungdomen medan polisen måste se deras kriminalitet som 

“vuxet”. Medan polisen betonar ungdomens eget ansvar i större utsträckning talar 

socialarbetarna mer om socialtjänstens ansvar. När socialarbetarna beskriver stöd- och 

kontrollaspekter görs det i större utsträckning i förhållande till socialarbetarnas ansvar.  

Flera av poliserna menar att eftersom socialtjänsten utgår från ungdomens behov 

(behandlingslogiken), har det ställt till det för polisen när de ska utreda brott (straffrättsliga 

logiken), de menar även att socialtjänsten har varit lite “för slappa” och tagit ungdomen i 

försvar. I deras berättelse går det att se en konflikt mellan logikerna och även att dessa 

kämpar om att få ett tolkningsutrymme. Polis B och socialarbetare R.K menar att de 

undanhåller information på sociala insatsgruppsmöten. Polis B blir tillsagd “uppifrån” att inte 

berätta på möten om en ungdom är misstänkt för att ha begått ett allvarligt brott “är det 

allvarliga brott då har jag inte nämnt de grejerna, det gör jag därför att jag inte vill att 

personen ska veta att vi är dem på spåren”. Socialarbetare R.K anser att det inte är relevant 

eller etiskt försvarbart att delge information till polisen som är för privat.   
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Edvall (2012, s. 173) menar att lättnaden i socialtjänsten sekretess kan medföra att 

uppgifter om ungdomars utsatthet kan kopplas samman med polisens spanings- och 

underrättelseverksamhet, där syftet snarare handlar om att skydda samhället än att ge 

ungdomarna det stöd som de behöver. Vi menar att detta är en viktig aspekt som måste lyftas 

i större utsträckning, Polis S.T säger exempelvis att polisens kontaktnät och kartläggning av 

ungdomar har ”skjutit i höjden”. Informanternas berättelser visar emellertid att det råder ett 

spänningsförhållande mellan den straffrättsliga logiken och behandlingslogiken där 

informanterna inte vill släppa på sina logiker och därmed inte anpassar sig till det 

institutionella trycket. När två logiker kämpar om att få ett tolkningsutrymme sker en kamp 

om vilka logiker som ska bevaras, omtolkas eller överges (Jacobsson, 2006, s. 123). 

Aktörerna kommer att moraliskt och intellektuellt övertala för att få tolkningsföreträde och 

maktaspekten blir central (Jfr a.a.). Följande citat visar på när socialsekreterare B anser att 

polisen får genomslag för sin logik:  

 
Jag minns särskilt en kille, där jag hade helt andra åsikter, jag tyckte polisen var alldeles för på och tog 
ingripandet alldeles för tidigt […] Så han är ju placerad nu på rätt längre, och det här, jag hade velat, 
jag hade önskat att vi kunnat, att de inte hade klivit in så tidigt 

 

Weber (1983, s. 19) understryker att det är sällan som en social handling enbart är orienterad 

utifrån en logik, utan snarare att det verkliga handlandet mer eller mindre utgör blandningar. 

Vi tolkar informanternas berättelser som stundtals ambivalenta inför spänningsförhållandet 

mellan den straffrättsliga logiken och behandlingslogiken. Samtliga poliser anser att 

socialtjänsten har genom samverkan fått ett mer “strafflogiskt” tänk, Polis S.T menar 

exempelvis att socialtjänsten inte tagit kriminaliteten på allvar utan nästan gått i försvar för 

ungdomen “han kanske bara råkade få med sig skorna från simhallen”, nu är socialtjänsten 

mer “svart på vitt liksom”. Och vi tolkar socialarbetarnas berättelser som att de har mer fokus 

på kriminaliteten, några av socialarbetarna menar att de behöver “tuffa” till sig och lära sig av 

polisen. Socialarbetare S menar exempelvis att de är “kriminalitetsnischade” och tycker att 

socialtjänsten och polisen är en “utmärkt kombination”. Mot bakgrund av att flera poliser 

anser att socialtjänsten har följt behandlingslogiken i för stor utsträckning går det att 

identifiera en spänning mellan stöd och kontroll när polisen vittnar om att de har frångått den 

straffrättsliga logiken eftersom de har fått en “helhetsbild” av ungdomen. Det går att se en 

förskjutning till behandlingslogiken. Medan de flesta poliserna ser sig själva som stödjare 

anser flera socialarbetare att polisen främst bör ha den kontrollerande funktionen. Utsagorna 

visar att det råder ett spänningsförhållande mellan stöd och kontroll, där några av 
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socialarbetarna menar att polisen främst bör ha en kontrollerande roll medan polisernas 

berättelser tyder på att de inte uppfattar sig ha den rollen inom sociala insatsgrupper. Det kan 

tolkas som om poliserna har gjort nya domänanspråk, där betoningen på behandlingslogiken 

har blivit starkare, vilket har lett till en konflikt mellan den straffrättsliga logiken och 

behandlingslogiken mellan några av informanterna. När socialtjänsten gör anspråk på den 

straffrättsliga logiken uppstår emellertid inte samma konflikt utan uppfattas som positivt av 

samtliga informanter. Edvall (2012, s. 174) menar att en trolig anledning till att 

socialtjänstens ökade ansvar för ungas kriminalitet så lite diskuterats är att det har blivit en 

accepterad lösning bland socialarbetare. I likhet med Edvalls studie uppfattar vi att 

socialarbetarna i mycket lägre grad reflekterar kring “övertagande” av logiker än vad polisen 

gör. Skrinjar (2005, s. 68) menar att polisen har mer att vinna på genom att närma sig 

socialarbetarens roll, jämfört med när socialarbetaren närmar sig polisens. Hon menar att för 

polisen är hjälpperspektivet en förutsättning för att hantera rollen som kontrollant. Vi tolkar 

vissa av polisernas berättelser som att de menar att ungdomen inte gör lika stort motstånd, att 

det blir lättare att “plocka in” ungdomen när de har en relation. Skrinjar menar att om 

hjälparen närmar sig kontrollantens roll kan det uppstå ett konfliktfyllt förhållande, både till 

ungdomen men även i relation till yrket. Hon frågar sig om fokus ska läggas på att tillgodose 

ungdomens behov eller att kontrollera ungdomen enligt de normer och regler som råder. 

Skrinjars resonemang är relevant i förhållande till denna studie eftersom vi uppfattar att 

polisen i större utsträckning har “vunnit” på samverkan. Polis S.T säger  “det känns skumt att 

säga att man blivit populär som polis, men liksom alla säger ‘ja du är den personens polis’”.  

 

6.2.4 Stöd och kontroll – en nödvändighet för verksamhetens legitimitet?  

När det gäller socialarbetarnas “vinster” tolkar vi dem som främst kopplade till 

legitimitetsanspråk. Några av poliserna menar att socialtjänsten har varit för passiva och vissa 

socialarbetare menar att polisen har lärt dem att “tuffa till sig” vilket ger ökad legitimitet och 

tydlighet i förhållande till ungdomen. Polis R.K  säger “alltså polisen har ju ganska stor 

dragningskraft, om man ska ha ett föräldramöte så är de sådär halvintresserade, ‘ja men 

polisen kommer att närvara’, ja då ökar närvaron”. Socialarbetare B beskriver en vilsenhet 

inom socialtjänsten att verkligen uttrycka det man gör, och visa vilken effekt det får i unga 

människors kriminella liv. Några av informanterna beskriver en konflikt i att 

Rikspolisstyrelsen inrättade sociala insatsgrupper och vi tolkar berättelserna som att 

socialtjänsten hamnade i en underlägsen maktposition. Det är viktigt för aktörer inom ett 

organisatoriskt fält att få legitimitet för sin verksamhet. Legitimiteten erhålls genom att 
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verksamheter representerar de institutionella förväntningar som finns för hur aktörer inom ett 

särskilt organisatorisk fält ska organiseras och vilka handlingar som ska råda (Ineland, 2006, 

s. 109). Organisationerna kommer att förändras i sökandet efter legitimitet, då de anpassar sig 

till de förändrade normerna i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 104). De institutionella 

förväntningarna är intressanta att tolka mot bakgrund av Garlands (2001) analyser om den 

kollektiva brottsmedvetenheten i det senmoderna samhället. Garland (a.a., kap 7; a.a., i 

Backman, 2011, kap 2) menar att det existerar en kollektiv brottsmedvetenhet, som 

tillsammans med villkoren i det senmoderna samhället skapar en kontrollkultur som utmärks 

av en utbredd övervakning och en ständig kulturell medvetenhet om brott och risk. Han menar 

att brottsmedvetenheten är institutionaliserad och en del av västvärldens kultur. Zygmunt (i 

Sernhede, 2006, s. 101) menar att den sociala välfärdsstat som dominerade Västeuropa under 

efterkrigstiden har ersatts av en säkerhetsstat. Han menar att denna får legitimitet av 

medborgarna genom att erbjuda säkerhet och motverka kriminalitet, inte genom att hänvisa 

till strävan att inkludera och skapa välfärd åt alla samhällsgrupper. Vi menar att 

kontrollkulturen kan ses som de institutionella förväntningar som aktörerna inom sociala 

insatsgrupper ska representera för att erhålla legitimitet. Att ett flertal informanter vittnar om 

att socialtjänsten har fått ett mer “kriminellt” tänk kan ses som ett sätt att erhålla legitimitet 

för sin verksamhet. Likaså menar vi att de riskbedömningsmallar och åtgärdsplaner [se bilaga 

5 och 6] som finns inom sociala insatsgrupper kan ses som ett led i den ökade kulturella 

medvetenheten om brott och risk. Socialarbetare B  anser att det har varit för stort fokus på 

polisen inom sociala insatsgrupper och menar att socialtjänstens röst är tyst och i 

intervjusituationer kommer hen att hävda att polisen har för stor roll. Detta uttalande kan 

tolkas som om informanten offentligt går emot det institutionella trycket om kollektiv 

brottsmedvetenhet.  

Ineland (2006, kap 5) har studerat en teaterverksamhet för funktionshindrade och menar att 

verksamhetens strategier för att vinna legitimitet bygger på att det finns olika logiker 

inbyggda i verksamheten, en förskjutning från denna dubbelhet skulle leda till 

legitimitetsproblem. Inelands resonemang är intressant eftersom vi uppfattar att dialektiken 

mellan kontroll och stöd, den straffrättsliga logiken och behandlingslogiken har gett upphov 

till en ny verksamhetsdomän: sociala insatsgrupper. En rörelse bort från denna dubbelhet kan 

ge legitimitetsproblem och därför frågar vi oss om stöd och kontroll, behandlingslogik och 

straffrättslig logik är en nödvändighet för sociala insatsgruppers legitimitet och överlevnad?  
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7. Sammanfattning och slutsatser  
Studien har undersökt samverkan mellan polis och socialtjänst inom sociala insatsgrupper och 

studien visar att samtliga informanter uppfattar att samverkan som något positivt och att 

många vinster har gjorts. Vi tolkar informanternas berättelser som att de anser att samverkan 

inom sociala insatsgrupper har en relativt hög så kallad domänkonsensus. Analysen visar att 

de positiva upplevelserna delvis bottnar i tanken om samverkan som en institutionaliserad 

myt och en organisatorisk modetrend. Samverkan kan ses som en universell lösning inom 

många problemområden, trots att det inte finns några forskningsbelägg som visar på påstådda 

positiva utfall och effekter. Något studien också har uppmärksammat är att många 

informanter betonar de lokala förutsättningarna för att visa på sin “unikhet”. Exempelvis 

betonar vissa informanter att de arbetar med ”väldigt kriminella”. Detta kan medföra att 

införlivandet av en generell organisationsidé kan se olika ut mellan organisationerna som 

översätter dem till lokala förhållanden och förutsättningar (Johansson, 2006, s. 28-29). 

Studien visar tydliga tecken på att både socialarbetarna och poliserna i och med sociala 

insatsgrupper närmat sig respektive yrkesroll, även om graden av “övertagande” och 

konflikter gällande logikerna varierar i de olika områdena. När det gäller uppfattningar om 

stöd- och kontrollaspekter visar studien att det råder en övergripande normaliseringslogik där 

samtliga informanter uppfattar stöd och kontroll som en förutsättning för normalisering av 

ungdomen, och därmed tonas konflikter ned. Normaliseringslogikens hegemoniska ställning 

gör att det blir svårt för den enskilde att ifrågasätta något som uppfattas som välvillig 

maktutövning. Intressant är att de flesta informanterna i första hand definierar sig själva som 

stödjare, i den mån kontroll förekommer legitimeras den genom stödet. Socialarbetarna 

reflekterar i lägre grad kring kontrollaspekter och detta kan härledas till behandlingslogiken 

och den övergripande så kallade normaliseringslogiken. Studien visar emellertid att poliserna 

har närmat sig behandlingslogiken, vilket vi menar får direkta konsekvenser för ungdomens 

möjlighet till motstånd, flera poliser menar att det är lättare att göra ingripanden när de har en 

god kontakt med ungdomen. Ur ungdomens perspektiv är det givetvis positivt att polisen 

agerar – medvetet eller omedvetet – utifrån ett ”välvilligt” maktperspektiv, men det går inte 

att komma ifrån att polis och socialarbetare har olika roller. När en polisinformant reflekterar 

kring stöd menar hen att kartläggningen av ungdomarna har “skjutit i höjden”, och att de nu 

har koll på hela familjer och beteenden. Edvall (2012, s. 173) menar att lättnaden i 

socialtjänstens sekretess kan medföra att uppgifter om ungdomars utsatthet kan kopplas 

samman med polisens spanings- och underrättelseverksamhet, där syftet snarare handlar om 
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att skydda samhället än att ge ungdomarna det stöd som de behöver. Studien visar att när 

polisen gör domänanspråk utifrån behandlingslogiken uppstår konflikter då några 

socialarbetare menar att poliser främst är kontrollanter.  De konflikter som uppstår gör det i 

spänningsförhållandet mellan en behandlingslogik och en straffrättslig logik som polis och 

socialarbetare på ett stundtals ambivalent sätt förhåller sig till när de samverkar kring 

ungdomen. Studien visar att poliserna i högre utsträckning reflekterar kring 

spänningsförhållandet och när socialarbetarna närmar sig den straffrättsliga logiken upplevs 

det som positivt av de flesta informanterna. Socialtjänsten uppnår genom sociala 

insatsgrupper en ökad legitimitet för sin verksamhet, genom att representera den ökade 

kulturella medvetenheten om brott och risk. En individualiserad syn på kriminalitet har 

utvecklats, där kriminalitet framställs som ett problem som är orsakat av enskilda individer 

och där strukturella orsaker hamnar i skymundan. Detta har lett till att ungas brottslighet 

framställs som ett växande hot som måste kontrolleras (se ex. Edvall, 2012, s. 71).  Vi ser en 

fara i att föreställningen om kriminalitet som enbart ett individuellt problem kan 

institutionaliseras genom sociala insatsgrupper, och att strukturella problem ses som 

sekundärt i strävan efter lösningar på ungdomsbrottslighet.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning  
Något vi inte belyst i denna studie är ungdomens uppfattningar om sociala insatsgrupper. Det 

skulle det vara lärorikt och intressant att ta del av hur projektet påverkade och upplevs av 

ungdomarna. Det skulle även vara intressant att ta del av vårdnadshavarnas erfarenheter 

eftersom att sociala insatsgrupper påverkar föräldrarna och deras relation till sina barn i hög 

grad. Det har inte genomförts någon övergripande utvärdering om vad socialtjänstens ökade 

ansvar för ungdomars kriminalitet innebär (Jfr Edvall, s.174). Forskning som undersöker var 

detta innebär för ungdomarna, samt vad det innebär för socialtjänstens verksamhet är viktigt 

och intressant.  
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Bilaga 1 
 
 
Semistrukturerad Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
Ålder? 
Kön? 
Hur länge har de jobbat inom sitt yrke? 
Hur länge har de jobbat inom SIG? 
Hur många ungdomar har de jobbat med inom SIG? 
Hur gamla är ungdomarna de jobbat med? 
Vilken grupp har de arbetat med inom SIG (Styrgrupp, delprojektledare, arbetsgrupp eller utförargrupp) 
Vilket geografiskt område? 
 
 
Samverkan 
Fråga 1. Kan du berätta hur samverkan mellan polis och socialarbetare ser ut inom SIG? Ge exempel! 
Följdfrågor 
1a. Ge exempel när samverkan fungerat bra 
1b. Ge exempel när samverkan fungerat mindre bra 
1c. Berätta, hur uppmärksammar ni ungdomar som är i riszon för kriminalitet? Ge exempel! 
 
 
Yrkesroller 
Fråga 2. Hur uppfattar ni era roller inom SIG?  
Följdfrågor  
2a. Hur tänker du kring att det är olika yrken som möts?  
2b. Har samarbetet ändrat några rollfördelningar?  
2c. Finns det ansvarsområden som är socialtjänstens/polisens, men inte borde vara det?   
2d. Finns det ansvarsområden som inte är socialtjänstens/polisens, som borde vara det?  
2e. Finns det aktörer inom SIG som underlättat socialtjänstens/polisens arbete?  
2f. Finns det aktörer inom SIG som försvårat socialtjänstens/polisens arbete? Ge exempel! 
 
 
Stöd- och kontrollaspekter 
3a. Hur ser arbetet med ungdomen ut när det gäller stödaspekter inom SIG? 
3b. Hur ser arbetet med ungdomen ut när det gäller kontrollaspekter inom SIG? 
3c. Hur uppfattar du din egen yrkesroll inom SIG, i första hand som stödjare eller kontrollant? 
3d. Hur uppfattar du de andra aktörernas roller inom SIG, i första hand som stödjare eller kontrollant? 
3e. Har samarbetet ändrat detta?  
 
 
Förutsättningar för SIG 
Fråga 4. Rikspolisstyrelsen inrättade SIG, socialtjänsten bär huvudansvaret. Hur ser ni på det? 
Följdfrågor 
4a. Hur uppfattar du svensk politik när det gäller åtgärder mot ungdomskriminalitet? 
4b. Tror du att det är några skillnader på hur projektet sociala insatsgrupper har tagits emot av socialarbetare, 
polis och skolpersonal? (Ex. när det gäller målsättningar) I så fall vilka? 
4c. Vad ser ni som motgångar i arbetet med sociala insatsgrupper? 
4d. Vad ser ni som framgångar i arbetet med sociala insatsgrupper? 
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Bilaga 2 
 
 
Samtyckesformulär 

Vi är två studenter från Ersta Sköndal Högskola som genomför en C-uppsats. Studiens övergripande syfte är att 

utforska hur samverkan mellan socialarbetare och polis ser ut inom projektet sociala insatsgrupper. Med fokus 

på hur dessa yrkesroller uppfattas, samt om och hur de förhåller sig till stöd- och kontrollaspekter inom ramen 

för projektet sociala insatsgrupper.  

Vi kommer att genomföra intervjuer med socialarbetare och poliser varav du är en av dessa. 

Vi vill informera dig om att: 

·       Du i uppsatsen kommer att vara anonym 

·       Vi som genomför intervjun har tystnadsplikt 

·       All information kommer att behandlas konfidentiellt och när uppsatsen är klar kommer 

intervjumaterialet att förstöras 

·       Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avbryta intervjun och ditt deltagande när som helst under 

processens gång 

·       Du har rätt att ta del av det slutgiltiga resultatet 

 

Mvh Andrea Martinez och Henrik Ekberg/Ersta Sköndal högskola 

Jag har tagit del av denna information: ....................................................... Signatur  

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   69	  

Bilaga 3 
Handlingsplan	  

	  

Namn:	  

     

	   	   Datum:	  

     

	  

	  

Huvudmål:	  Huvudmålet	  är	  att	  

     

	  ska	  sluta	  med	  sitt	  kriminella	  beteende	  

	  

Närvarande:	  NN,	  mamma,	  pappa,	  lots,	  fältare,	  kontaktperson,	  familjebehandlare,	  praktiksamordnare	  (Mini	  Maria	  och	  soc.sekr	  på	  
semester,	  Kontaktpolis	  ej	  tillsatt	  ännu)	  

Områden	   	  
 

Mål	  
 

Genomförande	  
 

Ansvarig 

Skola/Sysselsättning Gå	  klart	  utbildningen	  på	  X Vara	  i	  skolan	  8.30-‐15.30.	  
Meddela	  frånvaro	  till	  
Praktiksamordnare	  och	  
praktikplatsen.	  
Läsa	  matte,	  svenska,	  engelska	  
och	  byggämnena 

NN,	  föräldrarna	  och	  skolan 

Fritid Hitta	  meningsfulla	  aktiviteter	  
(ev	  boxas	  i	  klubb)	  
	  
Ha	  en	  fritid	  som	  inte	  förstör	  
skolarbetet 

Träffa	  kontaktpersonen	  minst	  
2	  ggr/vecka	  
	  
Vara	  hemma	  22	  på	  vardagar	  
och	  sova	  runt	  23,	  vara	  hemma	  
senast	  24	  på	  helger.	  (Fältarna	  
påminner	  NN	  om	  de	  ser	  
honom	  ute	  efter	  dessa	  tider	  
och	  ringer	  föräldrarna) 

KP	  och	  NN	  
	  
NN,	  föräldrarna	  och	  fältarna 

Familj Göra	  klart	  FFT	  för	  att	  få	  en	  
bättre	  kommunikation	  inom	  
familjen 

Träffa	  familjebehandlaren	  
tillsammans	  med	  familjen	  1	  
gång/vecka 

NN,	  föräldrarna	  och	  
familjebehandlaren 

Kriminalitet Genomföra	  en	  medling Träffa	  medlingsverksamheten	  
på	  ett	  förmöte	  inför	  en	  ev	  
medling 

NN,	  KP	  och	  
medlingsverksamheten 

Alkohol	  
Droger 

Få	  fram	  en	  
missbruksbedömning 

5	  möten	  på	  Mini	  Maria	  ca	  
1g/vecka 

NN,	  Mini	  Maria	  och	  
föräldrarna 

Delmål	  de	  närmaste	  

     

	  veckorna:	  

	  

	  

Uppföljningsdatum:

     

	   Plats:	  
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Bilaga 4 

Samtycke – den unge över 15 år 

Jag samtycker till att socialtjänst, skola, arbets- och praktikplats och polis samverkar kring mig när det gäller 
gemensamma insatser. 

Jag medger därför att berörda inom de olika verksamheterna får utbyta information (prata med varandra i frågor 
som rör min sociala situation). Detta får ske utan hinder av sekretess. 

Samtycket gäller tills något annat överenskommes.  

Samtycket gäller även att insatserna får följas upp efter 6 månader, 1 år och eventuellt 2 år.  

 

Ort och datum:___________________________________________ 

Underskrift:_____________________________________________ 

Den unges namn:_________________________________________ 

Den unges personnummer:__________________________________ 

	  

Samtycke – vårdnadshavare 

Jag/vi samtycker till att socialtjänst, skola, arbets- och praktikplats och polis samverkar kring mitt barn när det 
gäller gemensamma insatser. 

Jag/vi medger därför att berörda inom de olika verksamheterna får utbyta information om mitt/vårt barn utan 
hinder av sekretess. 

Samtycket gäller tills något annat överenskommes.  

Samtycket gäller även att insatserna får följas upp efter 6 månader, 1 år och eventuellt 2 år.  

 

Ort och datum:___________________________________________ 

Underskrift 1 :___________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________ 

Underskrift 2:____________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________ 

Den unges namn:_________________________________________ 

Den unges personnummer:__________________________________ 
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Bilaga 5 

Bedömningskriterier 
 

• Riskbedömning 

• Bostadsområde 

• Kriminell aktivitet (begår strategiska brott) 

• Relation till andra kriminella ungdomar eller äldre 

• Kriminalitet inom familj – släkt 

• Den unges egen inställning 

• Vårdnadshavarnas inställning 

• Bedömningsgruppens samlade bedömning 
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Bilaga 6                 

                                 	  BEHOVSSAMMANSTÄLLNING	  

	  

Källa: 

Namn: 

Person: 

Adress: 

Tel: 

 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

Namn:      Namn: 

Adress:       Adress: 

Tel:            Tel: 

	  

Aktuell	  problematik	  

	  

Bakgrund 

• Uppväxtförhållanden 
• Antisocial utveckling 

 

Individuella faktorer 

• Kriminalitet  
• Antisociala attityder och värderingar 
• Alkohol/narkotika 
• Temperament/personlighet 
• Psykiatrisk problematik 

 

Sociala sammanhang 

• Familj 
• Kamrater 
• Skola/utbildning 
• Tillgångar/Resurser 
• Övrigt
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