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Abstrakt  

Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, 

och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara 

konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i 

samhället på lång sikt. Vilket även ställer ökade krav på organisationer som kommer i 

kontakt med unga våldsutövande män. Utifrån en mellan stor kommun i Sverige syftar 

studien till att undersöka de arbete som innefattar socialsekreterares handlingsutrymme, 

hinder, möjligheter och samverkan i förändringsprocessen med unga män som utövar våld i 

åldrarna 15 – 17 år. Studien baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes med yrkesamma socialsekreterare som alla kom i kontakt med våldsutövande 

unga män i arbetet. Empirin tolkades och analyserades med hjälp av tematisk analys. 

Resultatet visade att socialsekreterarna upplevde en flexibilitet i förändringsarbetet, vilket 

även gav en möjlighet för ett relativt stort handlingsutrymme. Hinder som kunde påverka 

arbetet var ungdomarnas bristande motivation samt resursbrister inom organisationerna. 

Slutligen framkom det att ungdomarnas ålder både tillförde möjligheter och hinder i 

förändringsarbetet. Alla deltagande respondenter i studien efterlyste bättre samarbete mellan 

alla samverkande aktörer. Studien uppmärksammade att våld bland unga män behöver få 

högre prioritet på strukturell nivå.  

 

Nyckelord: Socialsekreterare, förändringsarbete, våld, samverkan, handlingsutrymme.  
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1. Inledning 

Varje år avlider 200 000 unga människor i åldrarna mellan 10–29 år till följd av ungdomsvåld 

världen över där majoriteten är unga män. Mer än hälften av jordens befolkning är under 30 

år och våldet som förekommer bland unga är enligt World Health Organization (WHO) den 

fjärde största orsaken globalt till att unga människor avlider (WHO, 2009). I Sverige är våldet 

överrepresenterat hos unga män mellan åldrarna 16–24 år, dessa är även mer inblandade i 

våldshändelser och utsätts för mer våld jämfört med gruppen män i ålder 35–44 år 

(Ungdomsstyrelsen, 2014). Unga utvecklas ständigt i samspel med andra människor och 

i varierande sociala situationer till exempel inom familjen, skolan och vänkretsen och dessa 

påverkar även varandra. I det förebyggande och främjande arbetet kring ungdomar som 

använder våld är kunskaper angående risk och skyddsfaktorer viktiga. Riskfaktorer som kan 

leda till att den unge utvecklar ett våldsamt beteende kan uppstå redan under de tidiga 

uppväxtåren. Orsaker kan till exempel vara familjens ekonomiska utsatthet eller kriminalitet 

inom familjen. Det kan handla om en kombination av riskfaktorer som på olika nivåer berör 

flera områden i den unges liv, där det i vissa fall leder till ett utvecklat våldsbeteende 

(Ungdomsstyrelsen, 2014).  

 

Det skall finnas ett samhällsansvar gentemot de unga medborgarna och sedan är det upp till 

hur samhället väljer att arbeta med våldet. Ur en samhällssynpunkt kan det även vara viktigt 

att exempelvis uppmärksamma vilka förebyggande insatser som används samt hur våldet som 

utförs av unga män hanteras (Socialstyrelsen, 2018). Samhällsdebatten om ungdomsvåldet 

väcker stort intresse, detta kan bero på att ungas brottslighet uppfattas spegla 

samhällsutvecklingen. Enligt Socialstyrelsen (2009) leder ungdomsbrottsligheten till sociala 

problem i framtiden både för ungdomen själv, men även för samhället generellt. Således kan 

våldets konsekvenser riskera en följd av strukturella problem som blir långvariga för 

samhällets utveckling. Därav är det inte endast den som utövar våld och offret som påverkas, 

utan även samhället generellt (WHO, 2015).  

Det framgår i de mänskliga rättigheterna att ingen skall behöva bli utsatt för våld och att 

skydd från våld skall finnas tillgänglig för den som blir utsatt (Regeringsformen 1kap 2§, 

SFS:1974: 152). Det är dessutom en grundpelare i demokratin att samhällets medborgare 

skall känna sig trygga och fria (Regeringsformen 1kap 2§, SFS:1974: 152). Följaktligen är 

det därmed viktigt att samhället förebygger våldet och arbetar aktivt med att lösa 

problematiken.  
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Socialtjänsten är en myndighet som kommer i kontakt med unga män som utövar våld och 

deras arbete styrs av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialtjänstlagen (SoL) är grunden för 

de lagar, regler och riktlinjer som socialtjänsten använder i sitt arbete (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). I socialtjänstlagen framkommer det att socialtjänstens uppdrag är bland 

annat att uppmärksamma och tillsammans med hemmet samarbeta för att stödja och skydda 

de unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt (SoL, 5 kap, 1§). Det är således en viktig 

förutsättning utifrån den unges ålder, mognad och utveckling att den ges delaktighet och att 

den unge har rätt till anpassad information samt komma till tals. Socialtjänstens 

socialsekreterare tillämpar dessutom barnkonventionen i arbetet som berör barn och unga. I 

barnkonventionen framkommer det att “Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller 

psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 

utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp” (UNICEF, 1989).  

 

Det förekommer varierande utmaningar i socialsekreterarens uppdrag, dessa innefattar bland 

annat normer och värderingar samt lagar och regler som ständigt är i en förändringsprocess. 

Där ett accepterande för lagar samt regler är en del av samhällets uppbyggda struktur, det har 

även en relation till hur den politiska styrningen påverkar samhällets helhetssyn. Det framgår 

i regeringsformen 12 kap. 2 § 1974:152 att socialtjänstens myndighetsutövning skall skiljas 

från den politiska makten. För det första kan det innebära att den politiska makten tar avstånd 

från att inkludera socialtjänstens kunskaper i praktiken, och för det andra kan det medföra 

svårigheter för myndighetsrollen att uppnå de politiska besluten (Hefferman, 2005). 

Vidare uppmärksammar Hefferman (2005) svårigheter som kan kopplas till den nya 

styrmodellen som bland annat har formats utifrån nyliberalism som har bidragit med andra 

krav än tidigare styrning inom offentliga organisationer. Numera är det ökade krav på 

effektivisering samt målstyrning. Till sammanhanget kan välfärdsstatens nya styrmodell vara 

tvetydigt till det sociala arbetet, eftersom medborgarna uppmanas till att ta eget ansvar och 

lösa sina problem själva (Hefferman, 2005).  

 

Vidare beskriver författarna Börjeson och Börjeson (2015) att socialsekreterarnas arbete 

innefattar att möta människor som inte alltid är kapabla att ta eget ansvar utifrån deras eget 

bästa. Människor som är hjälpsökande riskerar därför att inte få det stöd som de behöver. 

Indirekt kan det även begränsa socialsekreterarens arbete med att tillgodose individens behov. 
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Därmed skiljer sig den nuvarande välfärdsstatens styrning från det historiska sättet att styra, 

vilket kan medföra positiva faktorer, då det tidigare var mer begränsat med individuella 

möjligheter för eget inflytande och frigörelse (Hefferman, 2005).  

Som tidigare nämnts kan den nya ökade effektiviseringen och målstyrningen inom den 

offentliga sektorn leda till konsekvenser för socialsekreterarens arbete. Till exempel kan ett 

målstyrt och effektiviserat arbete med fokus på resultat riskera att begränsa tiden som en 

socialsekreterare behöver i ett ärende. Utöver tidsbrist kan arbetet vidare påverkas av 

resursbrist och ett begränsat handlingsutrymme. Detta kan i sin tur inverka negativt på 

socialsekreterarnas förutsättningar i förändringsarbetet med våldsutövande unga män 

(Svensson et al.,2008).  

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka och införskaffa en ökad förståelse kring 

socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av förändringsinriktade insatser inom 

socialtjänsten för unga män som utövar våld i åldrarna 15 – 17 år.  

1. Hur upplever socialsekreterarna sitt handlingsutrymme i ett förändringsarbete med 

unga män som utövar våld? 

2. Vilka hinder och möjligheter uppfattar socialsekreterarna förekommer i 

förändringsarbetet?  

3. Vilka tillgängliga samverkansinsatser uppfattas förekomma i förändringsarbetet? 

1.2 Avgränsningar 

Våld är ett återkommande begrepp som användes i studien. Avgränsningar som gjordes 

innefattar psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexuellt samt latent våld då studien utgick från 

fysiskt våld. Studien fokuserade på unga män som utövar eller har ett våldsbeteende därmed 

exkluderades unga kvinnor som har ett våldsbeteende eller utövar våld. Vidare valde studien 

att avgränsa skillnader i våldsbeteendet mellan män och kvinnor. Vidare valdes målgruppen 

åldrarna 15 – 17 år, därmed inkluderas ej yngre eller äldre. Avgränsningen för åldrar samt 

kön möjliggjorde att studien kunde fokusera och utforska en mer specifik målgrupp. 

Forskning som berörde våld i nära relationer bland unga kom inte att beröras i denna studie. 

Vidare lyfter studien inte unga mäns våldsbeteende ur en maskulinitetskontext, dock kommer 

studien beröra normer och värderingar som finns strukturellt i samhället. En ytterligare 

avgränsning var att inte inkludera andra professioner som polis, skolpersonal som likt 

socialarbetare även arbetar med den valda målgruppen.  
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1.3 Begrepp och definitioner  

Våld som denna studie utgått från är fysiskt våld, detta kan innebära slag mot kroppen, 

sparkar, stryptag, örfilar, hålla fast någon eller slag med tillhyggen (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Ungdom är enligt ungdomsstyrelsen (2010) en heterogen grupp och har åldern som en 

gemensam nämnare. Primära åldersgruppen som räknas till ungdomar inom den svenska 

ungdomspolitiken är åldersgruppen 13 – 25. I studien har ungdomar avgränsats till unga män 

mellan 15 – 17 år.  

 

Socialtjänsten stödjer socialnämnden med att arbeta fram underlag, följa upp samt verkställa 

beslut. Socialtjänsten förekommer inom varje kommun och ansvarar för att kommunens 

invånare skall leva under goda levnadsförhållanden. Ett stort område som socialtjänsten 

ansvarar för är individ och familj (Grums kommun, 2019).  

 

SoL är en förkortning på Socialtjänstlagen (2001:453) och är något som socialsekreterare 

behöver förhålla sig till i arbetet. Båda formerna på ordet används i studien.  

 

LVU är en förkortning av lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) och är 

en lag inom socialtjänsten. Socialsekreterare som arbetar med ungdomar kan komma i 

kontakt med denna lag vid handläggning som vid ärenden med beslut av insatser (Fahlberg 

och Larsson, 2016).  

 

LUL är en förkortning av lagen om unga lagöverträdare (1964:167) som innefattar unga 

under 21 år som begått brott (Fahlberg & Larsson, 2016). 

 

Professionell kommer i denna studie syfta på yrkesverksamma socionomer som tidigare har 

arbetat eller arbetar inom socialtjänsten på barn- och ungdomsenheten och har avlagt 

socionomexamen. 

 

Handlingsutrymme innebär det utrymme som en socialarbetare besitter utifrån sin yrkesroll 

inom en organisation som styrs av lagar, regler och riktlinjer. Socialarbetaren skall samtidigt 

möta och tillgodose klienternas behov, detta innebär handlingsutrymmet som den 

professionella besitter (Svensson et al.,2008).  
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Samverkan kan uppfattas som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter på som 

inte den enskilda organisationen klarar på egen hand. För en fungerande samverkan krävs 

syrning, samförstånd och tydlig struktur med kontinuerlig uppföljning. Samverkan i denna 

studie berörde socialtjänstens samverkanspartnerns vid förändringsarbetet med unga 

våldsutövande män (Socialstyrelsen, 2019). Enligt Bergmark (1998) beskrivs samverkan som 

en avgörande aspekt för att uppfylla idén om en helhetssyn i det sociala arbetet.  

1.4 Disposition 

Studiens bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar har beskrivits ovan. I det 

andra kapitlet redogörs bakgrund angående orsaker som kan påverka att unga män utövar 

våld. Tredje kapitlet berör tidigare forskning angående socialtjänstens uppdrag och arbete, 

hur beteendeförändrade insatserna är utformade samt socialsekreterarens roll i 

förändringsarbetet och betydelsen av samverkan kring våldsutövande unga män. I kapitel fyra 

presenteras teorin och det centrala begreppet som valdes ut för att analysera samt tolka 

resultaten från intervjuerna. Det femte kapitlet innehåller studiens metodval, vetenskaplig 

utgångspunkt, urvalsprocessen, analysmetod, etiska överväganden, studiens kvalitetssäkring 

och arbetsfördelning. Studiens resultat och analys presenteras i kapitel sex med hjälp av 

teorin och begrepp som tidigare presenterats. Det sjunde kapitlet innehåller en slutdiskussion 

om studiens syfte och frågeställningar samt en reflektion över studiens metodval och förslag 

till vidare forskning.   
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs de anledningar och bakomliggande orsakerna som kan leda till att de 

unga männen utövar våld. Det presenteras varierande risknivåer och förutsättningar som de 

unga männen kan omges och påverkas av.  

2.1 Våldsutövande unga män  

Myndigheten för ungdomar- och civilsamhällets frågor (MUCF) insamlar kunskaper och 

lyfter ett fokus på ungdomars levnadsvillkor i samhället med dess förutsättningar (MUCF, 

2016). I en handbok utgiven av MUCF (2016) framkommer det att varierande organisationer 

försöker ge stöd till unga män som utövar våld. Ett exempel är organisationen MÄN, som 

genom ett genusperspektiv strävar efter att motverka mäns våld och främja jämställdhet. 

Organisationen arbetar även med förändrande och förebyggande åtgärder mot negativa 

maskulinitetsnormer, för att bryta kopplingen som råder mellan våld och manlighet (MUCF, 

2016). I ungdomsstyrelsen rapport Sammanfattning av rapporten unga och våld (2014) 

framkommer det att samhällets rådande normer kring vad unga män skall och inte skall göra 

kan påverka synen på genus och maskulinitet (Ungdomsstyrelsen, 2014). Kunskaper 

angående genus är något som barn behöver lära sig tidigt för att kunna arbeta bort stereotypa 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. I samhället existerar 

maskulinitetsnormer som till viss del kan illustrera till att det är manligt att ha kontroll, vara 

samlad och inte visa känslor. Följaktligen kan detta leda till frustriton, ilska och att våldet 

normaliseras (Ungdomsstyrelsen, 2014; SOU 2014:6). Genom att föra samman våld och 

maskulinitet går det att förenkla och förtydliga vilka normer som kan bidra till 

våldshandlingar (MUCF, 2016). Vidare kan även våldshandlingarna kopplas till attityder 

kring könsroller samt jämställdhet. Dessutom är relationen mellan maskulinitet och ålder en 

stark faktor angående våldsrelaterade beteende. Sambandet mellan våld och orsak är med 

andra ord komplext, flera faktorer berörs och sammanhänger med varandra på varierande vis. 

Genom statistiska samband är unga män en målgrupp som löper högre risk att både utsättas 

för våld och utöva våld. Det är därför viktigt att denna målgrupp uppmärksammas, bland 

annat kan genusperspektivet öka till en bredare förståelse. Eftersom genusförändrande arbete 

rörande genus och maskulinitet kan bidra till att öka kunskaperna om det som har formats 

historiskt över en tid, till dagens strukturer i samhället (MUCF, 2016; SOU 2014:6). 
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2.2 Riskfaktorer på varierande nivåer 

Riskfaktorer är faktorer som kan öka sannolikheten för att ett visst utfall sker, till exempel 

begå våldshandlingar. Dock är inte riskfaktorer i sig en orsak eller en förklaring till unga 

mäns beteendeproblematik, som tidigare nämnts är det mer komplext än så (MUCF, 2016). 

Det handlar snarare om en kombination av faktorer som samspelar med risker till ett 

våldsbeteende (MUCF, 2016). Mot bakgrund av det som tidigare antytts är det ofta försåtligt 

eftersom unga ständigt påverkas av individuella förutsättningar, sin närmiljö, relationer till 

andra individer och generellt av samhällets normer. Vidare förklaras det utifrån MUCF 

(2016) att riskfaktorerna existerar i varierande nivåer, som både behöver studeras var för sig 

och tillsammans. Dessa nivåer som kan innehålla riskfaktorer kan delas in i, individnivå, 

relationsnivå, närmiljönivå samt samhällsnivå (MUCF, 2016).  

 

Individuella faktorer berörs av personlig historia och individens socioekonomiska status, till 

exempel kan låg utbildningsnivå påverkas av en historia, att i ung ålder varit utsatt för våld. I 

likhet med ålder och kön kan det individuella faktorerna hos den unge även påverkas av dess 

biologiska och psykologiska förutsättningarna (MUCF, 2016; SOU 2014:6). Våldsrelaterade 

beteende kan således utvecklas genom att individen under tidig barndom har svaga 

impulskontroller och svårhanterligt temperament (Andershed & Andershed, 2005). Vidare 

kan faktorer beröra hur den enskilda individen ser på acceptansen för våld och hur denne 

sedan förhåller sig till alkohol. Till exempel kan unga män som brukar osund konsumtion av 

alkohol löpa högre risk att komma i kontakt med våld (MUCF, 2016).  

 

Individer har även olika nivåer av relationer, det kan innefatta relationer till vänner, partners 

och familjemedlemmar. I handboken utgiven av MUCF (2016) beskriver de att 

relationsnivåerna berör hur nära relationer den unge har och hur dessa sedan påverkar den 

unge. Den unges familj kan vara en riskfaktor genom att de använder ineffektiva 

uppfostringsmetoder eller besitter bristande omsorgsförmågor. Förekommer det även skadligt 

bruk av alkohol och droger inom familjen eller om föräldrarna är kriminella, kan det också 

vara en riskfaktor för att den unge skall utveckla ett våldsbeteende (Andershed & Andershed, 

2005). Har den unge dessutom bevittnat våld i hemmet eller själv blivit utsatt för våld kan det 

vara en anledning till att den unge normaliserar våldet och själv brukar det (Andershed & 

Andershed, 2005; SOU 2014:6). Vidare exempel kan det röra sig om den unges vänner, vilka 

dessa vänner är, vilka attityder och värderingar som förekommer inom kompiskretsen. Till 
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sammanhanget när det gäller ungdomars grupptillhörighet kan det ha en betydande roll för 

maskulinitetskonstruktioner och våld. I Ungdomsstyrelsens rapport om Grupper, 

maskuliniteter och våld (2014) framkommer det att våldsanvändandet kan vara ett sätt för 

unga män att skapa respekt och indirekt bibehålla maskulinitet. Författarna Andershed och 

Andershed (2005) beskriver liknande exempel på att unga män kan utföra våldshandlingar 

inför gruppen för att uppnå maskulin status eller få acceptans. Att inte få passa in i en grupp 

eller uppfattas som feminin avskräcker och kan medföra att den unga mannen tar till våld 

(Andershed & Andershed, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2014). Kort sammanfattat kan våldet 

vara ett sätt för den unga mannen att upprätthålla relationer och skapa sociala band till en 

grupp (SOU 2014:6). Därför är det viktigt att minnas att relationer både kan skydda och 

medföra risker till ett våldsrelaterat beteende hos den unge (MUCF, 2016).  

 

Utöver det som tidigare nämns påverkas även den unga mannen av den närmiljö som denne 

befinner sig i. Det kan vara ett område som utgörs av en större gemenskap eller ett 

sammanhang, där det kan formas och utvecklas relationer (MUCF, 2016). Det kan till 

exempel vara på ett ställe där den unge går i skolan eller i det bostadsområde som den unge 

lever i. Dessa närområden kan medföra risker för den unge att utveckla ett våldsamt beteende. 

Närmiljön kan domineras av stereotypa föreställningar och normer, dessa kan tillföra att våld 

kännetecknas som ett manligt beteende (Andershed & Andershed, 2005; SOU 2014:6). 

 

Närsamhället som den unge växer upp eller befinner sig i kan också vara en riskfaktor för att 

hamna i situationer där våld utövas. Ytterligare beskrivning av dess faktorer  

kan vara om det förekommer hög grad av kriminalitet, är ett socioekonomiskt utsatt område 

eller att den unge växer upp i en kontext som exkluderas från det övriga samhället och 

inkluderas i en miljö som uppmuntrar till kriminalitet och våld (Ungdomsstyrelsen, 2014).  

Vidare lyfter MUCF (2016) riskfaktorer som infinner sig genom samhällets nivåer. Det berör 

den unge då samhället utgör sociala, kulturella normer och villkor, till exempel kan det vara 

föräldrars dominans över barn eller politiska, ekonomiska konflikter och sociala ojämlikheter. 

Slutligen har de traditionella genus- och maskulinitetsnormerna effekter på riskfaktorer som 

kan bidra till våld på samhällets varierande nivåer (MUCF, 2016). Det är av stor vikt för 

professionella som är verksamma inom socialt arbete att besitta kunskaper angående 

riskfaktorer på de varierande nivåerna samt rådande normer i samhället. Eftersom de kan vara 

bidragande omständigheter till att unga män utövar våld.   
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3. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis presenteras socialtjänstens uppdrag och arbete som riktas till unga män med ett 

våldsbeteende. Därefter redogörs information om socialtjänstens insatser vid 

beteendeförändring och de professionellas handlingsutrymme i arbetet med unga 

våldsutövande män. Slutligen kommer en redogörelse angående betydelsen av samverkan. 

3.1 Socialtjänstens uppdrag och arbete 

För att underlätta arbetet för socialsekreterare inom socialtjänsten har Socialstyrelsen 

publicerat en uppslagsbok som innehar övergripande beskrivningar om handläggning och 

dokumentation. Den stödjer möjliggörandet av ett förhållningsätt i arbetet kring de regler och 

riktlinjer som omfattas av socialtjänstlagen (SoL). Den innefattar bland annat kommunens 

ansvar och befogenheter, juridiska ramar för beslut, dokumentation, offentlighet och 

sekretess samt allmänt om rätten till bistånd enligt SoL. Utöver uppslagsboken har även en 

handbok publicerats som ett stöd till socialsekreterarna (Socialstyrelsen, 2018). Handboken 

berör mer specifikt utredningsarbetet inom barn- och ungdomsvården. Den omfattar bland 

annat rekommendationer och beskrivningar om utredningar, beslut, genomförande av 

insatser, uppföljningar av biståndsbedömda öppenvårdsinsatser och samtal med unga. Detta 

stöd ingår som en del till det handlingsutrymme som hör till myndighetsutövning. Därtill 

används även en variant på metodstöd, vanligen är metodstödet Barns Behov I Centrum 

(BBIC). Kortfattat innehåller detta metodstöd, BBIC- triangeln, risk- och skyddsfaktorer, 

frågor till stöd för handläggning samt information om dokumentation. I det förebyggande och 

främjande arbetet kring ungdomsvåldet är det viktigt att den professionella besitter kunskaper 

angående risk - och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Socialtjänsten lyder under socialnämnden och innehar det samhälleliga ansvaret att framställa 

eventuella insatser för barn och unga som begått brott (Fahlberg & Larsson, 2016). Enligt 

Socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 1§, SFS 2001: 453) besitter socialnämnden ett ansvar gentemot 

ungdomar att de inte skall återfalla i brottslighet. SoL bygger på frivillighet och vid åtgärder 

krävs i regel ett samtycke från ungdomen själv eller från vårdnadshavare för att insatsen skall 

beviljas. Vid de fall då det berör ungdomar som är under 18 år kan förebyggande insatser i 

form av kontaktperson eller öppenvårdsbehandling beslutas även om den unge eller 

vårdnadshavare inte samtycker till det (Fahlberg & Larsson, 2016). Det kan dessutom uppstå 
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situationer som kräver att åtgärder tas mot ungdomen och vårdnadshavarens vilja för att 

skydda ungdomen. Vid sådana åtgärder sker ingripanden med stöd från lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) (Fahlberg & Larsson, 2016). När LVU används 

innebär det oftast i regel vård utanför det egna hemmet.  

 

Socialtjänstens barn-och ungdomsenheter i Sverige riktar sig särskilt till två grupper - barn 

och unga som är utsatta för brister i omsorgen av sina föräldrar samt barn och unga som 

försätter sig själva för risk (Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008). Sedan i början 

av 1900-talet har Sverige behandlat och uppfattat barn och unga som begått brott som socialt 

utsatta. Istället för att den unge ses som brottsling och döms till straff, uppfattas denne vara i 

behov av särskilt stöd, vård och behandling med betoning på behandlingsinsatser (Andershed, 

Andershed & Söderholm Carpelan, 2010). Övergripande är det framförallt socialtjänsten som 

ansvarar för dessa ungdomar, bedömer vilken insats de skall få och hur det skall utformas. 

Socialtjänsten står därmed för en betydande del av stödet och insatserna som tillhandahålls åt 

unga personer i Sverige idag (Åström, Jergeby, Andershed & Tengström, 2013).  

 

I och med detta är det enligt Åström et al. (2013) viktigt att socialsekreterare är uppdaterade 

om vilka insatser som är lämpade för en specifik individ med ett särskilt beteende som bör 

förändras. Enligt författarna finns det ett antal förekommande insatser som regelbundet 

tillhandahålls och tillämpas inom socialtjänsten. Vissa av insatserna används för att förändra 

våldsamt eller kriminellt beteendet hos ungdomar, dessa insatser är bland annat kognitiv 

beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) samt familjebaserade program. Åström et al. 

(2013) menar att det har genomförts många studier på insatser från socialtjänstens sida som 

riktar sig till barn och vuxna, dock få som fokuserat på enbart ungdomar. Detta är något som 

författarna efterfrågar för att kunna utveckla och undersöka kunskaperna kring vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra för ungdomar med beteendeproblematik.  

 

Vidare belyser Kaunitz och Strandberg (2009) att det förekommer en stor efterfrågan på 

insatser till den aktuella målgruppen, då unga män som utövar våld står för en stor grupp 

inom den svenska socialtjänsten. Ett öppenvårdsprogram som enligt Kaunitz och Strandberg 

(2009) har utvecklats och spridits inom de svenska kommunerna är det manualbaserade 

preventionsprogrammet Agression Replacement Training (ART). Författarna menar att i och 

med en ökad efterfrågan på öppenvårdsinsatser som ett alternativ till placering utanför 
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hemmet har ART börjat användas allt mer inom socialtjänsten. Insatsen fokuserar på 

ungdomar med beteendeproblematik och är inriktat på att förändra det oönskade beteendet 

hos den unge. Kaunitz och Strandberg (2009) nämner även att andra öppenvårdsinsatser som 

kontaktperson/familj, stödsamtal samt familjebehandling har visats genom forskning ha god 

effekt på ungdomars våldsbeteende. Slutligen nämner både Kaunitz och Strandberg (2009) 

samt Åström et al. (2013) att KBT- terapi har bevisade positiva effekter på ungdomar som 

uppvisar ett kriminellt beteende. 

3.2 Insatser vid beteendeförändring 

Catalano m.fl. (2012) diskuterar i sin studie att förebyggande insatser till ungdomar innan de 

fyllt 18 år, helst tidigare, är betydelsefullt eftersom det är vid tonåren som de flesta unga 

utvecklar ett våldsbeteende. Författarna menar att långvariga interventioner visats ge 

ihållande och betydande effekter på unga med ett våldsbeteende. Vidare beskriver Åström et 

al. (2013) att insatsernas resultat har visats sig bättre om ungdomar med hög risk för 

kriminellt beteende genomgår intensiva behandlingar.   

Catalano m.fl. (2012) har en liknande beskrivning och menar att korta intensiva terapeutiska 

program har visat sig vara betydande för att minska våldet hos unga som redan befinner sig i 

kriminalitet eller tidigare är aktuella inom socialtjänsten.  

 

Herrenkohl, Lee och Hawkins (2012) studie visar även att användandet av mer generella 

förebyggande program som sätts in tidigt, enligt dem redan vid barndomen, minskar 

problembeteendet och ökar barnets emotionella kompetens. Det är enligt Herrenkohl et al. 

(2012) viktigt att främja barns konsekvenser i normer, sociala inställning samt deras 

uppfattning kring alkohol och droger. Både Herrenkohl et al. (2012) och Catalano m.fl. 

(2012) nämner behovet av tidiga, kortvariga föräldrainsatser för att minska barnets 

våldsbeteende, konflikter i hemmet och öka barnets förutsättningar i skolan. Detta lyfter de 

som en viktig del i det förebyggande arbetet och vid förändringsarbetet för att minimera 

våldsbeteendet (Herrenkohl et al., 2012). Därtill nämner författarna vikten av den process 

som sker efter avslutad insats då det är av stor vikt att följa upp insatsens effekt på den unge. 

 

Vidare nämner Catalano m.fl. (2012) två typer av intensiva terapeutiska program, 

Multisystemisk terapi (MST) och Multidimensional Treatment Foster Care (MTCF) som 

riktas till familjer med ungdomar i åldrarna 12 – 17 år. 
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MST är enligt Socialstyrelsen (2014) en intensiv familjebaserad öppenvårdsinsats som 

används för att förändra allvarliga sociala, utagerande och emotionella problem. Insatsen 

skall vara ett alternativ för att undvika att en placering sker utanför det egna hemmet. Syftet 

med insatsen är att påverka de faktorer som bidrar till den unges problematik. Faktorerna kan 

ligga hos den unge själv, inom familjen eller inom familjens sociala sfär (Socialstyrelsen, 

2014).  Programmet MTCF är en förstärkt familjehemsplacering och riktas till ungdomar med 

allvarliga beteendeproblem som ett alternativ till att placera den unge på institution 

(Socialstyrelsen, 2019). Insatsen är manualbaserad och baseras på en kombination av 

specialiserad familjehemsplacering, familjeterapi samt individualterapi. Det är ett 

behandlingsteam som arbetar med föräldrarna, familjehemsföräldrarna, den unge och dess 

skola (Socialstyrelsen, 2019).  

3.3 Socialsekreterarens roll i förändringsarbetet  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver socialsekreterarens som en företrädare 

för en organisation och att hen därmed är tvungen att förhålla sig till socialtjänstens 

bestämmelser. Johansson (2001) nämner att socialtjänstens verksamhet skall präglas utifrån 

ett helhetssynsätt, det innefattar att socialsekreterarens arbete skall vara flexibelt. Detta för att 

göra det möjligt att individanpassa den hjälpsökandes behov. Om SoL var utformad för att ge 

konkreta direktiv, genom preciserad lag, skulle flexibiliteten i beslutfattandet begränsas och 

därmed ta bort friheten i handlingsutrymmet. Dock kan flexibiliteten skapa konflikter i 

ärenden som bland annat behöver situations anpassas. Väljer socialsekreteraren att utgå från 

SoL som en detaljerad lag kommer beslutsfattandet i ärendet hänvisas till regler som styrker 

handlingsutrymmet. Med andra ord tvingas inte socialsekreterare till eget ställningstagande 

utan kan ta skydd bakom dessa regler (Johansson, 2001). 

 

Även om regler följs kan den position som socialsekreteraren har i sin myndighetsroll 

innebära ett dilemma, eftersom socialsekreteraren dels har en personlig roll men samtidigt har 

en professionell roll i mötet med den unga klienten. Den professionella rollen, enligt 

forskning av Evans (2013) är två olika professionella roller. Den första är en professionalism 

som innebär att den professionella anpassar sig efter lagen, liknande till en regelföljare. Den 

andra ser sin professionella roll genom att anpassa arbetets uppdrag efter den enskilda 

klientens behov. Evans (2013) förtydligar i sin forskning att den professionella bör bekräfta 

och erkänna att dessa två olika roller ständigt förändras och går samman i arbetet. Samt att 

det finns olika sätt att se på professionalismen men att inget av vardera är mer rätt och riktigt. 
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Tilläggas är att forskaren Evans (2013) nämner att det behövs mer forskning om 

socialsekreterarens attityder till professionalitet. 

 

Vidare möter socialsekreteraren människor som behöver stöd och hjälp, där en god och trygg 

relation är avgörande. Dock nämner författarna Hjörne, Juhila och Nijnatten (2010) samt 

Johansson, Dellgran och Höjer (2015) ett hinder som kan uppstå i relationsskapandet mellan 

socialsekreteraren och den unge. De menar att det är problematiskt för socialsekreteraren att 

bygga trygga relationer till de unga eftersom det inte bara är två individer som möts, utan det 

är även ett möte mellan en organisation och en individ som söker stöd. 

 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) skriver att relationen mellan socialarbetare och klient är 

en betydelsefull del i det sociala arbetet, särskilt i ett förändringsarbete med unga klienter. De 

menar att relationen är viktig för att den unge skall uppleva att de förändringar den faktiskt 

gör hos sig själv, betyder och leder till något positivt. Enligt författarna är personliga 

relationer därmed av stor vikt för att ungdomarna skall känna förtroende och uppmuntras till 

en förändring. De menar även att en trygg och tillitsfull relation mellan socialsekreteraren och 

den unge klienten betyder mer för utfallet av en insats än vad själva insatsen ger. 

Socialsekreterarens engagemang och viljan att lägga ner tid på att lära känna sina klienter och 

visa sin omtanke är betydande för att nå den unge och få till en förändringsprocess (Tjersland 

et al., 2011).  

 

Biehal (2008) utförde en studie på ungdomar som blev hänvisade till antingen ett speciellt 

familjestödsteam eller till socialtjänsten för att genomföra en förändringsprocess. 

Huvudsyftet med undersökningen var att mäta unga personer och deras föräldrars motivation 

till att be socialtjänsten om hjälp för att hantera svårigheter inom familjerna. Författaren 

menar att ungas motivation till en förändring är en följd av föräldrarnas motivation och att det 

därmed är betydelsefullt för socialarbetare att arbeta nära familjerna, om det är möjligt. 

Biehal (2008) kom även fram till att en god relationen mellan socialarbetare och den unge är 

viktigt. Detta för att på ett bra sätt kunna bygga upp förtroende, hitta gemensam acceptans 

och för att den unge ska känna sig bekräftad.  

3.4 Betydelsen av samverkan 

Socialtjänstförordningen (2001:937) uppmanar till att utarbeta rutiner enligt 3 kap, 4 och 5 §§ 

samt 5 kap, 1 a § SoL för barn-och unga inom socialtjänsten. Där till det betonas att syftet av 
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uppföljning i de beslutade insatser som gjorts, bör samordnas med samverkan till relevanta 

aktörer. Eftersom socialtjänsten ständigt ställs inför utmanande uppgifter, kan d eller skall de 

varken genomföra alla insatser på egen hand. Exempel på samverkan mellan socialtjänsten 

och andra aktörer kan vara skola, polis, hälsa- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I skriften utgiven av myndigheten för skolutveckling skriven av Josefsson (2007) 

presenterades en nationell strategi, för barn som far illa eller riskerar att fara illa, i hur man 

ska samverka mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård med flera. Där framgår det 

att fungerande strategier för samverkan oftast fungerar på ett generellt plan. Detta är dock 

inte alltid fallet i sin helhet. Ett första steg för att lösa utmanande uppgifter tillsammans på ett 

organisatoriskt plan, är att samordnarfunktionen behöver möjliggöras för att dessa strategier 

till samverkan ska fungera. Samordnarfunktionens roll förutsätter mandat, som i detta fall, 

vill uppnå samarbete med berörda verksamheter och ledningsnivåer för den unges välmående. 

Vidare förklaras hinder i rapporten strategier för samverkan (2007) där de berör en makt 

kultur som ofta visar sig i arbetet mellan socialtjänsten och andra aktörer. Det kan röra sig om 

konkurrens mellan professioner och statusskillnader som försvårar samverkansfunktionerna. 

Detta kan följaktligen leda till negativa utfall för den unge. 

 

Från skolverkets rapport SAMS – samverkan, socialtjänst, skola (2018) beskrivs en förklaring 

om den struktur som ger förutsättningar till samverkan mellan myndigheter och andra 

aktörer. De menar att verksamma aktörer behöver vara överens om det gemensamma målet 

kring den unge. Det innebär även att en respekt visas för respektives uppdrag och att dessa 

verksamheter bör besitta en kännedom om varandras kompetensområden. Med andra ord 

behöver varderas roller och ansvar vara accepterade till samverkansuppdraget.  

 

I en rapport av Ek, Isaksson och Eriksson (2017) nämns samverkanshinder som kan beröras 

av organisationernas kunskapstraditioner. Det framgår att traditionella organisationsformer 

kan riskera att motverka helhetssynen och att infrastrukturen som berör insatser till unga är 

splittrad. I likhet med beskrivningen från Skolverkets rapport SAMS (2018) är det dock 

betydelsefullt att försöka använda de institutionella olikheterna för att fånga in helhetssynen 

kring den unge. Ytterligare beskrivs det i rapporten Strategi för samverkan av Josefsson 

(2007) att det finns en saknad av stabila, långsiktiga strukturer för just unga som är i behov av 

stöd. Således behöver lokala och regionala avtal förstärkas, även till att region och kommuner 
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samarbetar tätare tillsammans. Genom ett lyckat gemensamt arbete på dessa olika styrnivåer 

kan det öka betydelsen och förståelsen för samverkan till andra aktörer. Det kan även 

underlätta samverkans syfte för de resurser som behövs vid arbetet men unga män som utövar 

våld. Med resurser kan möjligheter till en individuell plan underlätta för att tillgodoses den 

unge och dennes anhörigas behov. 

 

Vidare rörande den målgrupp som denna studie valt att fokusera på, framgår det från  

Basic (2012) beskrivningar att våldsutövande unga män ofta har en hög återfallsfrekvens. 

Återfallen av oönskat våldsbeteende skedde efter avslutad insats som i Basics (2012) 

avhandling berörts av placering enligt LVU eller SoL. Det framgår i avhandlingen att 

återfallsrisken till ett våldsbeteende kan beröras av miljöfaktorer som den unge antingen 

tvingas in i eller sökt sig till. Miljön som den unge vistas i kan vara en bidragande faktor som 

gynnar våldsbeteendet. En av de åtgärder som testades för att minska återfallsrisken var att 

öka samverkansfunktioner mellan de aktörer som berörde den unge (Basic, 2012). Bland 

annat var målsättningen att nya personer skulle anställas för att samordna mellan olika 

verksamma aktörer, men framför allt för att följa ungdomarna. Det övergripande målet var att 

de unga som ingick i projektet skulle få bättre förutsättningar i livet och komma bort från det 

kriminella umgänget. Det handlade om samverkan men även, indirekt ett större och bättre 

samarbete mellan statens institutioner och socialtjänsten (Basic, 2012).  
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4. Teoretisk utgångspunkt   

I detta avsnitt kommer en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt samt det centrala 

begreppet handlingsutrymme redogöras. Både nyinstitutionell teori och begreppet 

handlingsutrymme användes för att få en djupare insikt om de professionella som arbetar 

inom en organisation. Dessa användes som stöd i analysen för att tolka resultatet av de hinder 

och möjligheter som fanns mellan att förhålla sig till organisationens regler och samtidigt 

möta ungas behov. 

4.1 Nyinstitutionell teori  

Val av teori och centralt begrepp baseras på studiens syfte och forskningsfrågor som 

efterlyste en ökad förståelse av ett socialt fenomen.  

Den nyinstitutionella teorin härstammar ursprungligen från den institutionella 

teorin som sedan 1980-talet är den vanligast förekommande teorin vid studier av företag 

och organisationer i Sverige och i andra delar av världen. Johansson, Dellgran och Höjer 

(2015) skriver att den nyinstitutionella teorin fick sitt genombrott cirka trettio år senare då 

John Meyer och Brian Rowan publicerade en artikel som fick stor uppmärksamhet och 

betydelse inom organisationsteorin. I artikeln menar de att organisationer formas utifrån de 

institutionella miljöer som de befinner sig i, till exempel av medborgarnas 

åsikter. Teorin fokuserar på att förstå organisationers struktur och förändringar utifrån ett 

sammanhang med deras historia och regler (Johansson et al., 2015). Meyer och Rowan 

menade att samhället är ett föremål för en fortlöpande process mot en växande rationalitet. 

De beskrev att organisationer inte enbart är beroende av sin omgivning, utan även socialt och 

kulturellt beroende av den (Johansson et al., 2015). För att förstå och tolka 

socialsekreterarens förändringsarbete med unga män som utövar våld är dessa aspekter 

viktiga att förhålla sig till. Därmed är denna teori relevant eftersom den inte enbart fokuserar 

på en aspekt i förändringsarbetet utan hela processen som bland annat omfattas av 

organisationen och dess omgivande struktur.  

 

Socialsekreteraren besitter i sin roll en myndighetsutövning där även dennes legitimitet och 

handlingsutrymme berörs av ett accepterande från samhället. Utifrån teorin strävar 

organisationerna efter att uppfattas som legitima av dess omgivning och är beroende av att 

folk uppskattar samt litar på dem, vilket kan vara en del till de offentliga organisationernas 

förändringar.  
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DiMaggio och Powell är två som har haft en betydande roll för utvecklingen 

av nyinstitutionell teori, de skrev bland annat en artikel som blev viktig för teorins 

utveckling. Artikeln handlande om de organisatoriska fälten, det innebär att organisationer 

som befinner sig inom samma fält.  

Vidare förklarar Johansson et al. (2015) och Grape, Blom och Johansson (2006) att det finns 

tre typer av isoformism som sammantaget kan vara en bidragande faktor till 

organisationernas utveckling samt förändring:  

• Tvångsmässig isomorfism vilket innebär de lagar och regler som alla inom fältet 

måste förhålla sig till, de starka tvingar de svagare att anpassa sig. Uppstår främst 

genom politisk påverkan.  

• Mimetisk isomorfism som betyder att organisationer försöker efterlikna andra 

organisationer som framstår som framgångsrika i hopp om att det skall fungera för 

dem också. Uppstår ofta vid osäkerhet.  

• Normativ isomorfism härstammar ur professionaliseringen. Man har en gemensam 

utbildning och nätverk. Det är en homogen grupp som kommer sprida sina kunskaper 

och värderingar vidare inom organisationen för att överleva.  

 

De olika organisatoriska fälten och de tre isoformismerna kan vara en anledning till att 

organisationerna förändras, de ingår i samma fält och konkurrerar om samma klienter.  

Nyinstitutionell teori användes för att tolka den insamlade empirin för att öka förståelsen 

kring socialsekreterarens handlingsutrymme samt de möjligheter och svårigheter som 

medföljer av att besitta en beslutsfattande roll. Teorin användes dessutom för att undersöka 

socialsekreterarnas upplevelser om organisation har förändrats, hur det i sådana fall påverkat 

deras arbete med unga män som utövar våld. Teorin användes även för att utforska om 

effektiviseringen i den nya styrformen som till viss del formats av nyliberalismen har ändrat 

tillgången av resurser till organisationerna. Vidare om det har påverkat samverkan mellan 

socialtjänsten och andra organisationer som berör de unga männen.  

4.2 Begreppet Handlingsutrymme 

Begreppet handlingsutrymme var relevant att använda då syftet med studien var att undersöka 

och öka förståelsen kring socialsekreterarnas upplevda handlingsutrymme i deras 

förändringsarbete med unga våldsutövande män.  
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I socialsekreterarens arbetsuppgift ingår det att ha en stor inblick i klienternas livssituation, 

för att på så vis kunna hitta den insats som passar den enskilda klienten.   

Samtidigt krävs det att socialsekreteraren håller sig inom organisationens ramar (Svensson et 

al., 2008). Till sammanhanget belyser Hjörne et al. (2010) att det förekommer höga krav från 

organisationen. Dessa krav har även en koppling till välfärdsstatens styrning som likaså kan 

vara svåra för samhället och organisationen att bemöta. Styrningen som bland annat formats 

av nyliberalismen har en inriktning på målstyrning och effektivitetsstyrt förhållningsätt, där 

dessa förändringar ger både hinder och möjligheter. Dock uppmärksammas hinder som kan 

innebära begränsningar i det sociala arbetet. Eftersom arbetsbelastningen i socialt arbete kan 

vara hög, krävs tillgängliga resurser för att uppnå målen inom den offentliga organisationen. 

Målstyrt och effektiviserat arbete med fokus på resultat kan riskera att begränsa möjligheten 

för den tid som en socialsekreterare behöver i ett ärende. Begränsning av tiden kan påverka 

handlingsutrymmets möjligheter på så vis att tiden inte finns att bygga en förtroendefull 

relation. Detta kan leda till en bristande kunskap om de unga männens behov och insatser 

som egentligen hade varit lämpliga kan gå förlorade.  

 

Att arbeta som socialsekreterare medför att handla, att göra någonting. Den professionellas 

personlighet och dennes egna kunskaper samt erfarenheter kan vara en avgörande faktor i 

praktiken, för hur handlingsutrymmet nyttjar socialtjänstens resurser på bästa vis. 

Handlingsutrymmet kan möjliggöra att socialsekreteraren kan ta kontroll genom sin 

myndighetsutövning. Socialsekreterarens handlingsutrymme möjliggör att hen skall kunna 

göra egna bedömningar, därmed är det viktigt att den reflekterar över den makt som den 

besitter gentemot klienterna. En socialsekreterare behöver därför vara insatt i vad den gör, 

varför den valde att agera på ett visst sätt och vad handlandet kan få för konsekvenser för 

klienterna (Svensson et al., 2008). 

 

Inom barn-och ungdomsinriktat socialt arbete är en socialsekreterare en representant för 

socialtjänsten och är därmed tvungen att arbeta efter de ramar som organisationen har 

(Svensson et al., 2008). Handlingsutrymmet innebär enligt författarna en möjlighet för 

socialsekreteraren att välja hur den vill agera utifrån organisationens förutsättningar.  
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Författarna Lindelöf och Rönnbäck (2007) förklarar att socialsekreterarens handlingspotential 

sammankopplas till hur beroende dennes handlingsutrymme är till organisationens system. 

Som tidigare nämnts har socialsekreteraren stora krav på hur arbetet skall struktureras och 

genomföras. Även Basic (2012) nämner ett exempel på detta. Författaren belyser att den 

enskilda socialsekreterarens bedömningar kan strida emot både den centrala ledningen och 

allmänhetens åsikter. Förutsatt att socialsekreterarens manöverutrymme har ett perspektiv 

som innehar försvarliga och lämpliga förklaringar till sitt beslut. Lindelöf och Rönnbäck 

(2007) tar upp detta som en förutsättning, att dennes agerande är medgivet till det som lagen 

tillåter. Handlingsutrymmet skall med andra ord finnas inom det legitima arbetets teori och 

praktik, där kräves det att arbetet har en balans mellan likabehandling och rättssäkerhet 

(Lindelöf & Rönnbäck, 2007; Svensson et al., 2008; Basic, 2012). 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod, vetenskapliga utgångspunkt, urvalsprocessen samt 

hur intervjuerna genomfördes. Därefter beskrivs valet av analysmetod och vilka etiska 

riktlinjer som beaktades under studiens gång både vid intervjutillfällena och vid bearbetning 

av data. I slutet presenteras även studiens tillförlitlighet, generaliserbarhet och 

arbetsfördelning. 

5.1 Kvalitativ metod 

Studien utforskade socialsekreterare som var verksamma inom socialtjänstens barn-och 

ungdomsenhet samt socionomer som tidigare arbetat som socialsekreterare inom barn-och 

ungdomsenheten, om deras upplevelser och erfarenheter i förändringsarbetet med unga män 

som utövar våld. För att kunna besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ metod. En 

kvalitativ forskning är induktiv vilket innefattar en mer subjektiv utgångspunkt och att 

forskarna med hjälp av metoden vill tolka och förstå de få till antalet respondenters 

upplevelser, tankar och förståelse av ett fenomen (Creswell, 2013). Medan i en studie baserad 

på kvantitativ metod som är deduktiv och utgår från större antalet deltagare är 

utgångspunkten snarare att få svar på hur mycket eller i vilken mängd något förekommer. 

Insamling av siffror och fakta blir viktigt och resultatet sammanställs ofta i strukturerade 

diagram eller tabeller. Därmed var en kvalitativ metod mer lämpad och relevant för denna 

forskning eftersom syftet var att studera och fånga socialsekreterarnas subjektiva upplevelser 

samt få en djupare förståelse av fenomenet (Creswell, 2013).  

 

Då denna studie baserades på kvalitativ forskningsmetod behövdes hänsyn tas till den kritik 

som fanns mot forskningsmetodiken. Kritik som framförts var bland annat att kvalitativa 

studier baseras till stor del på forskarnas egna åsikter om vad som är relevant och inte. 

Eftersom det är forskarna som väljer ut vilka delar av det insamlade materialet som skall vara 

med i resultatdelen (Byman, 2018). Genom att vara medvetna om detta fördes en diskussion 

om varför vissa delar av det insamlade materialet tagits bort och varför en annan del valdes 

att ta med. När denna del av studien genomfördes var valen om vad som skulle finnas med 

ständigt återkommit till studiens syfte och dess frågeställningar. 

 

 Ännu en nackdel med kvalitativa intervjuer som kritiker lyft fram är att metoden ofta riktar 

sig till små grupper av respondenter. Detta medför att det inte alltid är möjligt att dra 
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slutsatser från forskningen och applicera det i en annan kontext (Bryman, 2018). Denna kritik 

har beaktats i studien och därmed har ansträngningar gjorts för att behålla respondenternas 

utsagor så långt som möjligt. Detta har bland annat utförts genom att citera respondenterna.  

5.2 Vetenskaplig utgångspunkt  

Hermeneutisk ansats har använts som vetenskaplig utgångspunkt i studien, vilket bland annat 

innebar en ökad förståelse av andra människor och deras förutsättningar. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att en viktig aspekt i hermeneutiken är tolkningen av en persons 

subjektiva upplevelser, som påverkas av personens förförståelse. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att vid forskningsintervjuer är det hermeneutiska synsättet relevant då den 

fokuserar på dialogen vid en intervju, som kommer vara grunden för intervjutexterna som 

tolkas. Det hermeneutiska synsättet kräver en medvetenhet om den förförståelse som är en del 

av författarnas erfarenheter, kunskaper, tankar och dessa kommer finnas med vid analysen av 

det insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Förförståelsen som fanns innan studien var personliga kunskaper, tankar och erfarenheter 

som ej delats eller reflekterats tillsammans med yrkessamma socionomer. Den kom att 

påverkas samt förändras genom samtalen med socialsekreterarna och genom den data som 

processades under analysdelen, vilket i hermeneutiken förklaras som den hermeneutiska 

cirkeln (Thurén, 2007). Den hermeneutiska cirkeln innebär att det som tolkas och analyseras i 

en text, är helheten som upplevs och som påverkas av dess meningar som återfinns i textens 

delar. Tolkningen som sker därefter visar sig genom en cirkulär process, mellan tidigare 

förförståelse och möten med nya. Den tidigare förståelsen kring studiens tema kunde därmed 

fördjupas och förändras i och med de tolkningar som genomfördes och som gav nya insikter 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007).    

5.3 Urvalsmetod 

Studien fokuserade på en specifik yrkesgrupp och ett målinriktat urval samt snöbollsurval 

tillämpades utifrån den aktuella forskningsfrågan. Bryman (2018) beskriver målstyrt urval 

som ett strategiskt urval och inte ett sannolikhetsurval. Utgångspunkten med ett målstyrt 

urval var att strategiskt finna personer till ett urval som var relevanta utifrån studiens syfte. 

Urvalsmetoden är vanligt förekommande inom kvalitativa studier vilket även snöbollsurval 

är, vilket är en variant av målstyrt urval. Snöbollsurvalet kan användas som en kombination 

då det uppkommer svårigheter att välja personer som är lämpliga till studien.  
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Vidare togs hänsyn till faktorer som tillgänglighet och relevans för studien. Valet av 

socialsekreterare inom socialtjänstens ungdomsenhet samt socionomer som tidigare arbetat 

inom enheten och som i sin nuvarande yrkesroll kom i kontakt med unga män som utövar 

våld, hade därmed direkt koppling till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018). 

Studien undersökte socialsekreterare och deras upplevelser, samt erfarenheter av en social 

problematik. Målet var att de som deltog i studien skulle vara kunniga och relevanta inom 

ämnet för att kunna besvara studiens frågor. Forskningsfrågorna styrde även vilka som borde 

delta och var relevanta för att besvara frågeställningarna samt ge ökad förståelse kring ämnet 

(Bryman, 2018). Vidare valde studien att avgränsa åldern som socialsekreterarna kom i 

kontakt med till unga män mellan 15 – 17 år. Detta eftersom vid 15 års ålder räknas den unge 

som straffmyndig och det är oftast socialtjänsten som står för de insatser som studien berör. 

Därefter valdes åldern till 18 år, eftersom det är vid den åldern den unge blir myndig och 

andra regler inom socialtjänsten och rättsväsendet börjar gälla. 

 

Då kontakter fanns inom barn-och ungdomsenheten i kommunen, skedde urvalet till viss del i 

form av snöbollsurval. Detta skedde genom att enhetschefen som arbetade inom 

ungdomsenheten kontaktades via e-mejl. I mejlet beskrevs studiens syfte och vad den ville 

undersöka. Där efterlystes socialsekreterare som enhetschefen ansåg vara relevanta för att 

kunna besvara studiens forskningsfrågor. I slutändan var det tre socialsekreterare via 

enhetschefen som valde att ställa upp på en personlig intervju. Alla tre socialsekreterare kom 

genom sitt arbete i kontakt med unga män som utövar våld. Därefter bokades tid och plats var 

intervjuerna skulle genomföras.   

 

Vid andra urvalet som skedde genom målstyrt urval kontaktades fem socionomer via mejl. En 

socialsekreterare återkom aldrig, resterande svarade på mejlet, dock svarade en 

socialsekreterare med att tacka nej till att delta. De andra tre socionomerna som efterfrågades 

tackade ja och deltog.  Bland de socionomer som deltog var det två som tidigare arbetat inom 

socialtjänsten men som idag arbetade inom andra kommunala jour eller stödverksamheter 

som riktar sig till ungdomar och deras föräldrar. Till alla de som valde att delta i studien 

skickades ett mejl med bifogade dokument, dels informationsbrevet (Bilaga 1) och dels 

intervjufrågorna (Bilaga 2). I informationsbrevet stod det bland annat, vad studien skulle 

handla om, att allt som framkom under intervjun kommer anonymiseras, att intervyn var 
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frivillig och att de kunde avsluta när de ville utan att behöva uppge något skäl (Bryman, 

2018).  

 

Sammanfattningsvis var det gemensamma för båda urvalen att respondenterna som deltog i 

studien var utbildade socionomer som antingen arbetar som socialsekreterare eller hade 

arbetat som socialsekreterare och kom i kontakt med unga män som utövar våld i åldrarna 15 

– 17 år i sitt vardagliga arbete. Det som upptäcktes under intervjutillfällena var att 

socialsekreterarna kom i kontakt med de unga män som utövar våld i varierande mängd.  

Bryman (2018) menar att det ofta kan förekomma en brist på klarhet inom kvalitativa studier 

och att detta ofta syns när det gäller just urvalsprocessen. Han skriver att i många kvalitativa 

studier är det nästintill omöjligt att kunna utläsa hur själva urvalsprocessen gått tillväga. Detta 

är något som har funnits i åtanke och därmed har urvalsprocessen beskrivits så specifik som 

möjligt.   

5.4 Kvalitativ intervju 

I studien användes semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som insamlingsmetod. 

Valet av intervjumetod baserades på frågeställningarna som ville lyfta socialsekreterarnas 

upplevelser kring temat (Bryman, 2018). Under intervjutillfällena användes en intervjuguide 

(bilaga 2) med frågor som berörde först allmänt om socialsekreterarna sedan om ämnet unga 

män som utövar våld. Intervjufrågorna strävade efter att vara öppna och flexibla, på ett sådant 

vis kunde respondenterna svara öppet på frågorna. De kunde ge sin synvinkel och unika 

tankar, vilket inte hade varit lika sannolikt om studien utgått från en strukturerad 

intervjumall. Dessutom fanns möjligheten att ställa nya frågor som ej återfanns i 

intervjuguiden men som anknöt till respondenternas svar (Bryman, 2018). I och med detta 

blev ordningsföljden på intervjufrågorna varierande utan att det påverkade utgångspunkten på 

intervjun. Intervjufrågorna formulerades i förhand och respondenterna fick läsa dem innan 

intervjun. Frågorna hade därmed som syfte att utveckla respondenternas åsikter och tankar.  

 

Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter och genomfördes ansikte mot ansikte vilket är 

vanligt förekommande i semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Fem av de sex 

intervjuerna genomfördes på socialsekreterarnas arbetsplatser, i rum som låg avskilt och 

mestadels tyst. Detta ansågs vara en viktig del i intervjun, dels för att kunna spela in ljudet på 

ett hörbart vis och dels för att respondenterna skulle känna sig bekväma och kunna uttrycka 

sina åsikter och tankar utan att någon obehörig hörde. Det var dessutom viktigt att den som 
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höll i intervjun var påläst och genuint intresserad av vad respondenterna berättade, därmed 

behövde intervjuaren vara öppen och beredd på att nya infallsvinklar kunde dyka upp under 

intervjun som ej var beräknade. En nackdel som kunde förekomma, oavsett om respondenten 

upplevde sig bekväm eller ej under själva intervjun, var att denne väljer att svara på ett sådant 

sätt som förväntas utav hen eller utifrån deras yrkesroll. Detta kunde innebära problem 

eftersom den information som framkom under intervjun eventuellt inte överensstämmer helt 

med hur det ser ut i verkligheten (Bryman, 2018). En medvetenhet om detta fenomen fanns 

med innan och under intervjuerna, därmed ställdes liknande frågor tätt inpå varandra till 

respondenterna. Detta gjordes för att se om svaren påminde om varandra eller skiljde sig åt, 

på så vis blev det hela tydligare att upptäcka fenomenet. Därefter jämfördes de varierande 

och liknande frågorna med dess svar i analysdelen (Bryman, 2018). 

5.5 Analysmetod 

Intervjuerna med respondenterna som genomfördes för att samla in empirin till studien 

spelades in och transkriberades för att förstå djupet i det som sagts under intervjutillfällena 

(Bryman, 2018). Efter att intervjuerna genomförts bearbetades, analyserades och tolkades det 

med hjälp av tematisk analys. Detta är ett av de vanligast förekommande angreppsätten vid 

kvalitativa studier. Vid kvantitativa studier finns det däremot regler och ramar för hur detta 

skall gå till, det finns även flera statistiska program att använda. I kvalitativa studier existerar 

inte denna mängd av förutbestämda ramar och tekniker utan fantasi och kreativitet är istället 

ett viktigt inslag (Trost, 2010). Det är dessutom viktigt att vid tolkning av de transkriberade 

intervjuerna vara alert och öppen för underliggande tolkningar i texten, författarna behöver 

läsa dem med en nyfiken blick (Trost, 2010).  

 

Tematisk analys har inte en tydlig bakgrund och kan inte beskrivas utifrån tydliga tekniker, 

dock finns ett fokus på just sökandet efter teman som även återfinns i flera kvalitativa 

analysmetoder. Vid den tematiska analysen genomfördes en förteckning över de centrala 

teman och underteman som identifierats i data och som sedan framställdes i en mall där alla 

intervjuer jämfördes (Bryman, 2018). Det som utgjorde teman och underteman i studien var 

återkommande uttryck från respondenterna som framställdes i text och som lästs igenom 

flertalet gånger (Bryman, 2018). Under analysprocessen skedde reflektioner över språket och 

hur det användes samt vad respondenterna valde att förmedla under intervjuerna (Bryman, 

2018). Teman som återfanns i materialet redovisades sedan genom citat, i studien, med 

efterföljande analys och tolkning med hjälp av forskning samt vald teori och begrepp. 
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5.6 Etiska överväganden 

Under forskningsprocessens gång har beaktan tagits till vetenskapsrådets fyra etiska 

huvudkrav, detta för att genomföra studien på ett professionellt och etiskt berättigat vis. 

Dessa fyra etiska krav var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Informationskravet berörde främst respondenterna som valde att delta i studien och innebar 

att de fick information om dels vad studiens syfte var och dels vad deras syfte i studien skulle 

vara. Det ingick även då att informera respondenterna att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Detta beaktades på så vis att vid första kontakten 

med respondenterna bifogades i mejlet ett dokument med informationsbrev (bilaga 1) där 

detta stod med.  

 

I informationsbrevet beaktades även samtyckeskravet. Det innebar att respondenterna fick 

signera och därmed godkänna sitt samtycke till att delta i studien. Detta togs även upp vid 

intervjutillfällena innan intervjuerna startade, då fick även respondenterna frågan om de ville 

ha studien när den var klar och om de hade några frågor kring studien.  

 

Med hänsyn till konfidentalitetskravet som återfinns i vetenskapsrådets etiska krav (2002) har 

kommunen som studien baserats på ej valt att namnges. Istället benämns den som en 

medelstor kommun i mellersta Sverige. Detta för att läsaren skall få en geografisk blick var 

studien utgått från. I informationsbrevet (bilaga 1) beskrevs tydligt vikten av konfidentialitet 

och det togs även upp muntligt innan intervjuerna startade. All digitala data sparades med 

anonymitetskodning istället för deras riktiga namn samt respondenternas arbetsplats, detta för 

att ingen skall kunna identifiera vilka respondenterna egentligen var (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Även Nyttjandekravet återfinns i vetenskapsrådet etiska krav (2002) och syftar på att all 

insamlade data endast får användas till rätt ändamål och inte spridas utöver den aktuella 

studien. Den data som samlats in genom intervjuerna användes endast till denna studie. 

Ljudupptagningarna som spelades in under intervjuerna raderades efter studien färdigställts, 

likaså mejlen som skickats mellan respondenterna och författarna till studien. Detta för att 

minimera risken att sprida uppgifter som sedan används i andra syften än det som var tänkt. 
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Denna information återfanns även i informationsbrevet som skickades ut till respondenterna 

vid första kontakten (Vetenskapsrådet, 2002).  

5.7 Trovärdighet, Tillförlitlighet och Överförbarhet 

Uppfattningen om begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har varit ett 

omdiskuterat ämne inom forskningsvärlden, eftersom begreppen länge har använts som 

bedömningskriterier i kvantitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2014). Då denna studie hade 

en kvalitativ metodansats kom istället begreppen trovärdighet, tillförlitlighet samt 

överförbarhet att användas. Dessa begrepp används mer frekvent som bedömningskrav inom 

just kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar studiens trovärdighet om hur väl den valda 

metoden använts för att undersöka studiens syfte samt producerat resultat. För att stärka 

trovärdigheten presenterade studien bland annat metodval och urvalets genomförande. Vidare 

var studiens syfte att utveckla en förståelse och därför valdes en kvalitativ metodansats. 

Trovärdigheten i studien var beroende av fortlöpande kvalitetskontroller och en tolkning för 

de förändringsprocesser som skedde under tidens gång. Därför eftersträvade studien för att 

beskriva och tydliggöra de val som tagits (Kvale & Brinkmann, 2014). Trovärdighet i studien 

baseras på sanningshalten i studiens resultat, vilket innebär att påhitt och förutfattade 

meningar inte skall återfinnas i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Sammanfattningar 

skedde även efter intervjuerna för att säkerställa att författarna förstått och tolkat 

respondenternas svar korrekt, dessutom citeras respondenterna i resultatet och analysdelen, 

vilket stärker studiens trovärdighet.  

 

För att öka tillförlitligheten togs det även hänsyn till vilken tidigare forskning som användes i 

studien. Genom datainsamlingen användes en intervjuguide som medförde att samma frågor 

ställdes till respondenterna. Det gavs därmed en möjlighet att kunna omformulera frågorna 

och respondenterna kunde tala fritt. Vidare skedde intervjuerna enskilt vilket medförde att de 

inte kunde påverka varandras svar, detta kan stärka tillförlitligheten. Ljudinspelningarna var 

av god kvalité vilket underlättade transkriberingen då det blev lättare att ordagrant skriva ned 

vad som sagts under intervjuerna. Studiens tillförlitlighet anses vara god då det går att föra 

samman och se liknelser i respondenternas svar med den forskning som finns inom ämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2014).   

 



27 

 

Överförbarheten i denna studie innebär huruvida studien kan vara giltig i andra sammanhang. 

Det är därmed viktigt med noggranna beskrivningar av urvalsprocessen samt studiens 

sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta var författarna medvetna om och arbetade 

med att beskriva varje del av studien på ett grundligt vis. Studien kan dock vara svår att 

överföra till andra liknande studier då antalet respondenter var få vilket gör det problematiskt 

att överföra resultatet på fler respondenter eller på en större population. Ambitionen för denna 

studie var att bidra med en större förståelse och upplysande information.  

5.8 Arbetsfördelning 

Insamlingen av relevant litteratur och forskning samt anteckningar av dessa gjordes enskilt 

som den andre sedan fick läsa igenom. Därefter sammanställdes dessa källor i ett gemensamt 

dokument. Detta blev sedan grunden för studien. Intervjuerna genomfördes gemensamt men 

sedan delades transkriberingen lika och renskrevs var för sig. Olika avsnitt i studien delades 

mellan författarna för att effektivisera arbetsprocessen. Resterande tid tillbringades 

tillsammans där diskussioner skedde kring materialet samt söktes och lästes ny forskning in 

som kunde vara relevant till studien. Samarbetet mellan författarna har fungerat väl och 

upplevelsen är att de har kompletterat varandra på ett bra sätt.  
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6. Resultat och Analys 

Nedan följer en presentation av studiens resultat och analys.  

6.1 Respondenterna 

Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare arbetar förändringsinriktat med unga 

män i åldrarna 15 – 17 år som utövar våld. Frågeställningarna som studien baserades på var 

att undersöka hur socialsekreterarnas handlingsutrymme i ett förändringsarbete med unga 

män som utövar våld såg ut. Vidare vilka hinder och möjligheter som förekom samt vilka 

samverkande insatser socialsekreterarna upplevde finnas i förändringsarbetet. Empirin till 

studien byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex socionomer. 

Respondenternas svar tolkades samt analyserades med hjälp av tidigare forskning, det 

centrala begreppet handlingsutrymme och det teoretiska perspektivet nyinstitutionell teori.  

 

De sex respondenterna som deltog i studien var utbildade socionomer och hade arbetat minst 

två år inom socialtjänsten, all kom i sin yrkesroll i kontakt med unga män som utövar våld. 

Namnen på respondenterna som deltog i studien är fiktiva. Elsa, Petra, Lennart och Nils 

arbetade som socialsekreterare inom barn-och ungdomsenheten. Ungdomsenheten hade även 

olika inriktningar bland annat en specifik riktning mot ungdomar som begått brott. Tuva 

arbetade som behandlare inom en av kommunens stödverksamheter. I sitt arbete använde hon 

bland annat metoden SE-UT för att förändra ungas oönskade beteende. Vidare var Mathias 

yrkesposition att bland annat samordna inom kommunen mellan olika aktörer.  

6.2 Socialsekreterarens handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att handlingsutrymmet som en 

professionell innehar styrs efter hur organisationen är uppbyggd av regler, riktlinjer och lagar. 

Dessa bestämmelser är något som alla organisationer inom samma fält måste förhålla sig till, 

vilket inom nyinstitutionell teori kallas tvångsmässig isomorfism (Grape, Blom & Johansson, 

2006). Handlingsutrymmet som socialsekreterare innehar är ej fast, utan socialsekreteraren 

kan applicera det i sitt arbete utifrån egna kunskaper och erfarenheter (Svensson et al., 2008). 

Två av respondenterna upplevde besitta ett stort handlingsutrymme i förändringsarbetet med 

unga män som utövar våld. De andra fyra respondenterna uttryckte att de hade ett relativt 

stort handlingsutrymme på grund av sin yrkesposition som socialsekreterare: 
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”Ganska stort ändå trots allt, både utifrån att vi faktiskt jobbar med myndighetsutövning och 

för att jag med min delegation har mycket egen beslutanderätt. Fördelen med 

myndighetsutövning är ju att man faktiskt kan fatta beslut direkt i individens ärenden”. 

(Lennart)  

Citatet visar att Lennart upplever besitta ett relativt stort handlingsutrymme i sin 

yrkesposition som socialsekreterare, bland annat genom att yrkesrollen möjliggör för den 

professionella att fatta egna beslut. Grape et al. (2006) skriver att socialsekreterare ständigt 

ställs inför situationer där de behöver söka vägledning i organisationens rådande normsystem. 

Även om socialsekreterarnas handlingar inom organisationen vägleds och styrs av lagar, 

regler och riktlinjer, betyder inte det att deras handlingar sker automatiskt. Utan de 

professionella besitter ett ansvar att bestämma vilka regler som uppfattas mest lämpade i 

specifika situationer (Grape et al.,2006). Socialsekreteraren har därför en frihet att tolka 

handlingsutrymmet själv och kan vara anpassningsbar i sin myndighetsutövning:   

”Jag har jättestort handlingsutrymme, jag kan vara flexibel i hur jag utför behandling. Man 

kan träffa ungdomen på annan plats om det är mer lämpligt av en anledning. Man behöver 

inte följa en mall i behandlingsarbetet, man följer mer var ungdomen är”. (Tuva) 

Citatet från Tuva pekar på att hon upplever besitta ett stort handlingsutrymme i sin yrkesroll 

på grund av flexibiliteten, författarna tolkar även att en till respondent upplever detta. Deras 

svar skiljer sig därmed från de andra fyra respondenterna som upplevde ett relativt stort 

handlingsutrymme. Vidare nämner Tjersland, Engen och Jansen (2011) vikten av att kunna 

anpassa arbetet och vara flexibel. En bra hjälpare behöver kunna hantera oförberedda 

händelser och vända på perspektiven för att kunna bistå i en förändringsprocess. Det tolkas 

att de sammantaget är de fyra respondenter som nämner vikten av flexibilitet i yrkesrollen 

och särskilt vid arbete med ungdomar. Respondenterna uttryckte att handlingsutrymmet tillät 

dem att kunna vara mer anpassningsbara till ungdomarnas fördel, vilket kunde stärka 

relationen till den unge:  

”I den här rollen är ju jag närmare klienterna, jag är mer flexibel. Det gör ju att man lättare 

blir en tryggare vuxen om man är tillgänglig. Det handlar ju egentligen inte om vilken 

befattning man har utan den där flexibiliteten eller möjligheten”. (Mathias)  
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Utifrån respondenten Mathias framkommer det genom tolkning av hans svar, att flexibiliteten 

är viktig. Resterande respondenter nämner liknande beskrivningar som sedan tolkades till en 

sammanfattning, att de professionella som valt att arbeta med ungdomar behöver vara 

anpassningsbara såvida det är för den unges bästa. Johansson, Dellgran och Höjer (2015) 

nämner att handlingsutrymmet används i praktiken för att påverka de ramar som 

organisationen sätter. Hur dessa riktlinjer sedan tolkas i enskilda fall skapas av 

organisationen tillsammans med den professionella. I socialsekreterarnas yrkesutövning möts 

de av stora krav att kunna bistå med stöd och hjälp. Om det däremot förekommer en ständig 

brist på resurser och för höga mål inom organisationen kan det begränsa socialsekreterarens 

möjligheter, som att vara flexibel i förändringsarbetet:  

”Jag tror det är svårt utifrån att socialtjänsten vänder sig till så många olika 

problemområden, där våld absolut är en del som är jätteviktig. Jag tänker att man absolut 

skulle kunna göra mer, men det behöver finnas resurser också”. (Elsa)  

Citatet belyser att Elsa upplevde hinder i handlingsutrymmet i förändringsarbetet med unga 

som utövar våld. Övriga respondenter utryckte liknande upplevelser. Vilket kan till viss del 

förstås utifrån de nyliberalistiska förändringar som skett inom offentliga organisationer. Som 

tidigare nämnts har det bland annat blivit förändringar genom ökade krav på effektivitet, 

besparingar och resultatstyrning. Det kan dessutom förväntas att socialsekreterarna använder 

standardiserade mätmetoder för att fastställa effekterna av insatserna, istället för att lita på 

socialsekreterarnas egna professionella bedömningar (Johansson et al., 2015). Detta kan 

begränsa socialsekreterarnas handlingsutrymme:   

”Sen kan det ju vara begränsat med handlingsutrymme mest på grund av att det inte finns 

resurser, jag kanske tycker att jag har för lite tid på mig för att fatta ett sånt genomtänkt 

beslut som det kanske skulle krävas”. (Lennart)   

Lennarts citat visar att begränsningar i de professionellas handlingsutrymme som kan grundas 

på bristande resurser inom organisationen, vilket kan resultera i att socialsekreterarna får 

svårigheter med att leva upp till organisationen och samhällets förväntningar (Johansson et 

al., 2015). När en organisation ställer för höga förväntningar på socialsekreterarnas arbete 

kan det få olika utfall, ett är att de tillsammans går ihop och vänder sig till sin 

professionalism. Det innebär att socialsekreterare som besitter liknande utbildningar och 

därmed likartade kunskaper samarbetar för att skapa förändringar inom organisationen, detta 
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kan tolkas som normativ isomorfism. Utöver det hinder som nämnts vid handlingsutrymmet 

är det vidare andra hinder, till exempel rädslan av att göra fel eller bli misstolkad av media. 

Vilket två av respondenterna nämner: 

”Vi har väl egentligen förväntningar på oss, på att vi ska fixa ”det där”, jag tänker på media 

också hur dom liksom bevakar socialtjänsten, varför har inte dom gjort någonting”. (Petra)   

Citatet markerar att medias bevakning av socialtjänsten uppfattas som ett hinder i 

respondenternas arbete. Författarna tolkade respondentens svar som att det kan finnas 

förväntningar från medias håll att socialtjänsten skall ”fixa” ungdomsproblematiken och att 

de ofta lägger skulden på socialtjänsten när offentligheten uppfattar att det brister. Medias 

kritik kan påverka socialtjänstens legitimitet som är baserad på hur omgivningen uppfattar 

organisationen, vilket är helt avgörande för en organisations överlevnad (Grape et al., 2006). 

Socialtjänsten behöver därmed vara i samstämmighet med sin omgivning eftersom dess 

legitimitet uppnås genom att socialsekreterarna agerar utifrån normer i samhället, eller genom 

att organisationen får hög status utifrån sitt handlande av dess omgivning. För den 

professionella kan det räcka med att den vet vad omgivningen förväntar sig, att den skall 

agera i vissa situationer (Grape et al., 2006). 

6.3 Förändringsarbetets komplexitet  

Inom socionomens yrkesroll handlar det om att skapa förutsättningar till förändring, här 

uppmärksammas socialsekreterarens uppfattning om det som berör förändringar hos en ung 

våldsutövare. Vid en sådan process är det bland annat den professionellas roll att främja den 

unges förmåga att lära om ett nytt beteende som bidrar till att utvecklas, växa och kunna 

hantera svåra situationer. Under processen kan en god relation mellan socialsekreteraren och 

den unge oftast utgöra en avgörande aspekt, vilket tolkas att två respondenter beskrivit. 

Citatet nedan belyser vad en respondent utryckte:  

“Relationen är jätteviktig, den kan man ju liksom inte förutsäga riktigt hur den blir, men den 

är jätteviktig”. (Petra) 

Citatet visar att relationen mellan den professionella och den unge är viktigt och ger en 

möjlighet för att kunna påbörja en förändringsprocess. Socialsekreterarens relationsskapande 

till ungdomarna är något som Rökenes och Hanssen (2016) nämner vikten av. De redogör att 

relationen kan vara avgörande för om den unge tar åt sig, av de råden och tekniker samt 
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metoder, på ett önskvärt vis. Författarna diskuterar även vikten av att den unge känner sig 

prioriterad av socialsekretaren genom hur den unge ges tillräckligt med tid och plats i mötet. 

Rökenes och Hanssen (2016) nämner att ofta är relationen mellan socialarbetaren och 

ungdomen viktigare för förändringsresultatet än vad själva metoden som används är, vilket 

även en respondent uttryckte:  

”Att en behandling skulle passa den ungdomen så visar det sig att det inte alls gör det. Man 

förlitar sig lite för mycket till metoden att den ska lösa allt men det har så mycket att göra 

med att man hittar rätt personkemi”. (Petra) 

Petras citat indikerar till det som Rökenes och Hanssen (2016) beskrev, att metoden i sig inte 

är avgörande för hur utfallet hos den unge kommer bli, utan att den unge och den 

professionella behöver finna en acceptans och respekt hos varandra. Författarna nämner även 

hur viktigt det är för ungdomarna att de känner hur den professionella förstår dem, tar dem på 

allvar och tror på dem i förändringsprocessen. Vidare uppmärksammas hinder i 

förändringsprocessen, då fem respondenter beskrev att motivationen hos den unge kunde 

påverka förändringsprocessen, nedan följer ett citat från Tuva: 

“Största svårigheten är oftast motivationen hos den ungdomen. Man ser inte sin egna del 

över huvud taget, om man inte lyckas motivera ungdomen blir det ju ingen insats”. (Tuva) 

Tuva uppgav att motivationen var en avgörande faktor för att de unga männen skulle vilja 

förändra sitt beteende. Detta beskriver Tjersland et al. (2011) som något varierande, något 

som kommer och går. De menar att alla är motiverade mer eller mindre beroende på hur stark 

motståndskraften är. Studien tolkar sedan fyra respondenter som beskriver att den unges ålder 

både är en möjlighet och ett hinder i förändringsarbetet och något som måste beaktas vid 

arbetet:  

”Jag skulle säga att deras ålder att dom är ungdomar är både möjligheten och svårigheten. 

Möjligheten är att man är väldigt förändringsbar och kan utvecklas mycket, man är mottaglig 

för påverkan. Nackdelen är också att man i den åldern är omogen, svårt att se 

konsekvenserna och överblicka hur negativt beteendet kommer vara längre fram”. (Lennart) 

En tolkning av citatet påvisar att åldern hos den unge både kunde vara en möjlighet samt en 

begränsning. En möjlighet på grund av att de är mer mottagliga för förändringar och 

påverkan utifrån. Tre av de fyra respondenterna utvecklade sina svar genom att beskriva 
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kombinationen av åldern och mognad, som en avgörande faktor för hur den unge tar till sig 

insatserna. Det tolkas även att åldern och den unges varierande grad av mognad kunde ställa 

till problem för dem själva. Deras beskrivningar stämmer till viss del överens med vad 

Socialstyrelsen (2015) skriver om att ett våldsbeteende vid tonåren kan påverkas av var den 

unge befinner sig utvecklingsmässigt både socialt, kognitivt samt kroppsligt. Detta kan 

medföra att den unge utsätter sig för riskfyllda situationer och har bristande konsekvenstänk. 

Ytterligare ett hinder i förändringsarbetet med unga, var resursbristen som rådde inom 

organisationerna och som tolkades till att fem respondenter nämnde:  

”Det finns för lite resurser helt enkelt. Och det finns också en kortsiktighet”. (Nils) 

Citatet av Nils konstaterar att resursbristen som råder inom organisationerna påverkar 

förändringsarbetet med våldsutövande unga män på så vis att det styr vilka medel 

socialarbetaren har att förhålla sig till i myndighetsutövningen. Socialsekreteraren befinner 

sig i en komplex position där de kommer i direkt kontakt med människor och skall 

tillhandahålla tjänster som uppfyller deras behov, samtidigt som den professionella behöver 

beakta organisationens ekonomiska resurser (Hjörne, Juhila & Nijnatten, 2010). Ytterligare 

begränsningar i förändringsarbetet kan vara tidsbristen, vilket uppfattades att tre av sex 

respondenter uppgav: 

“Jag har väldigt fin kontakt med dom och så, men man har inte den tiden”. (Mathias) 

En tolkning av citatet är att socialsekreteraren upplever en tidsbrist. Som tidigare nämnts vid 

handlingsutrymmets hinder, kan en anledning till detta, bero på att offentliga organisationer 

har gått mot ett mer nyliberalt styrningssätt. Där kan det finnas faktorer som påverkar de 

professionellas autonomi och förhållningssätt vid individuella bedömningar. Dessa faktorer 

kan försvåra möjligheten att fatta beslut, utifrån det som är bäst för den enskilda individen. 

Hjörne et al. (2010) menar att ett ökat nyliberalt styrsätt har påverkat organisationerna genom 

att socialsekreterarna förväntas producera tydligt mätbara resultat under begränsade 

tidsperioder och har samtidigt tydligt uppsatta mål de behöver möta. Vilket har lett till att 

klienter endast erbjuds interventioner som visat goda resultat på en sorts problematik, men 

som riskerar att inte hjälpa klienten i sin helhet.   
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6.4 Samverkande insatser 
Idag ställs socialtjänsten inför alltmer komplicerade utmaningar, detta ökar kraven på 

samverkan, samordning inom och mellan professioner samt organisationer. Detta 

uppmärksammas dessutom i Socialtjänstlagen 2 kap, 7§ 2001:453 där ställs skärpta krav på 

samverkan kring människor med kombinerade behov (Johansson et al., 2015). Det har 

bidragit till att samverkan sker på olika organisatoriska nivåer, i varierande former samt 

under olika långa tidsperioder. Fyra av sex respondenter nämner en nära samverkan med en 

kommunal verksamhet:     

”Ungdomscentrum, då med utåtagerande har dom ju det här programmet ”SE- UT” som 

bygger lite gran på ART. Men vi använder ganska mycket FFT också, funktionell 

familjeterapi för att involvera föräldrarna.” (Lennart)  

Citatet uppmärksammar att Ungdomscentrum är en samverkanspartner som erbjuder ett 

flertal insatser till den unge med familj, bland annat ART, Funktionell familjeterapi (FFT) 

och SE-UT. Vidare beskriver alla respondenterna att de samverkade i någon form med 

utomstående organisationer till exempel Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), skola och polis. 

Däremot beskrev fyra respondenter en tydlig önskan om bättre samverkan mellan 

socialtjänsten och de olika organisationerna:   

”Jag skulle vilja ha ett mycket närmare samarbete med BUP, eftersom många av dom unga 

män som är våldsamma mår inte bra psykiskt”. (Lennart)  

Lennart nämnde att en anledning till att han ville ha en närmare samverkan med BUP är på 

grund av att vissa unga män som kommer i kontakt med socialtjänsten mår psykiskt dåligt, 

vilket kan vara en orsak till deras våldshandlingar (Ungdomsstyrelsen, 2015). Tre av sex 

respondenter uttryckte även en bristande samverkan med ungdomarnas skolor:  

“Det är sällan vi har nån större samverkan med skolan. Det är nog mer informationsutbyte 

än vad det är samverkan”. (Elsa) 

Utifrån citatet uppfattades det att skolan är en aktör där det oftast bara sker ett 

informationsutbyte, snarare än en fungerande samverkan. Dock kan informationsutbyte vara 

begränsat i särskilda fall eller begränsat på grund av krav på samtycke, oavsett är 

informationsutbyte bara en del av det som innefattas i begreppet samverkan. Samverkan med 

den unges skola är nödvändig för att kunna upptäcka om insatserna fungerar för den unge i 
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vardagen. De flesta unga i åldrarna 15 – 17 år går i skolan och tillbringar en stor del av sin 

vakna tid där. I och med det är deras lärare en av de vuxna som möter den unge mest och kan 

därmed upptäcka förändringar och skillnader i beteendet som socialsekreteraren bör veta. 

Nils uttryckte hur ett samarbete med en samverkansaktör kan se ut:   

”Jag har inte ett konkret samarbete, utan jag säger ju att ni behöver jobba med det här och 

så får jag responsen”. (Nils) 

Här framgår det att ett informationsutbyte sker, dock tycks det vara enkelriktat. Denna studie 

uppmärksammar att informationsutbytet kring ungdomen kan riskera att bli något förenklat. 

Det kan hända att betydelsefull fakta faller bort och att samarbetet misslyckas. Johansson et 

al. (2015) nämner att samverkan mellan organisationer kan vara komplicerat, bland annat på 

grund av att intresset inte återfinns inom organisationerna. Det finns även en risk att 

traditionella organisationsformer kan begränsa helhetssynen och motverka samverkan som 

skall ske i arbetet med unga som utövar våld (Evans, 2013). Det kan röra sig om att 

organisationerna behöver mer kunskap om de effekter som kan uppnås med en fungerande 

samverkan. En bidragande faktor för önskad samverkan mellan organisationer kan vara 

normativ isomorfism. Normativ isomorfism handlar om att komma ifrån tvång. Där då 

samverkan kan behöva ses som något att eftersträva och som en självklar del att vilja arbeta 

för. Vidare nämner alla respondenter ett varierande samarbete med polisen, nedan beskriver 

Tuva hur samarbetet med polisen kan se ut:  

“Polisen ser den här ungdomen i upprepade förseelser som inte kommer till vår kännedom. 

Skulle man då ha en bättre samverkan med andra parter runt ungdomen, skulle det vara 

lättare att vara effektiv i en behandling”. (Tuva) 

Fem respondenter uttryckte att samverkan med polisen upplevdes som bristfällig, dels på 

grund av de olika arbetsuppgifterna som yrkesrollerna har samt varierande förväntningar på 

varandra. Det uppfattas som att det blir ett “vi” och “dom”, där kommunikationen drabbas på 

ett negativt vis. Som tidigare nämnts kan det leda till att endast ett informationsutbyte sker 

mellan organisationerna. Socialstyrelsen (2019) nämner att en avgörande faktor för att en 

samverkan skall fungera mellan de berörda parterna är att de respekterar varandra samt 

besitter kunskaper om den andres professionsroll. Tre av sex respondenter beskriver att 

polisen ställer för höga krav:  
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“Polisen har väldigt höga förväntningar på socialtjänsten, dom kan vara kritiska och tycka 

att vi agerar för lite”. (Lennart) 

Citatet visar att respondenten uppfattade att polisen ofta ansåg att de hade gjort sitt när de 

gripit en ungdom och att det sedan var upp till socialtjänsten att förändra ungdomens 

beteende. Studien tolkade att en respondent inte delade den uppfattningen, att polisen hade 

stora förväntningar och ställde höga krav på socialtjänstens arbete med unga män som utövar 

våld:   

“När det har gått till våld och polisen är inkopplad då vet dom sin roll, då tar dom ansvar 

för vad dom behöver göra i dom frågorna, skolan dom ska ju inte göra det. Utan dom kan ju 

lägga över det på andra som ska göra något, då kan förväntningar vara rätt höga. Men 

polisen har ju sitt ansvarsområde å det tar dom ju”. (Petra) 

Petra uttryckte istället att polisen respekterade socialtjänstens arbete och att alla parter vid 

samverkan visste sin roll. Detta kan bero på vilka erfarenheter socialsekreteraren besitter efter 

möten med polisen, även vilken position socialsekretaren har inom organisationen. 

Samverkan med andra aktörer är viktigt utifrån den unges bästa och för den professionellas 

förutsättningar i arbetet. Trots vetskapen om detta uppfattas samverkan ofta vara kravfyllt, 

vilket kan bero på att ett stort ansvar ofta hamnar hos den enskilda socialsekreteraren. Nedan 

visas ett citat om att samverkan tar energi och kraft men det kan även sekundärt tolkas till att 

det tar tid:  

”Men det tar ju mycket kraft och energi för man jobbar ju emot väldigt många olika 

aktörer”. (Nils) 

Det framkommer utifrån respondenten Nils att det kan vara lättare att arbeta tillsammans mot 

samma mål när beslut har formell förankring i ett samverkansarbete med unga män som 

utövar våld. En annan aspekt som kan påverka samverkandes funktioner är de 

organisatoriska fälten som konkurrerar mellan varandra. Till sammanhanget är att 

socialtjänsten vänder sig till olika aktörer när insatser ska beviljas, dessa insatser är både 

privata och offentliga som riktar sig till unga män som utövar våld (Grape et al., 2006). 

Mellan dessa organisationer kan och bör en samverkan ske, dock kan organisationerna bli 

mer effektiva och strävar efter att konkurrera med organisationerna inom samma fält. Detta 

kan sedan leda till att de alltmer börjar efterlikna varandra, vilket benämns som mimetisk 



37 

 

isomorfism (Grape et al., 2006). Det innebär att organisationer tar efter metoder och arbetssätt 

som uppfattas som framgångsrika inom andra organisationer i hopp om att det även skall 

fungera för dem. Vidare framgår det i rapporten Professioner, makt och samverkan mellan 

myndigheter att infrastrukturen som berör samverkan och insatser till unga är splittrad (Ek, 

Isaksson & Eriksson, 2017). Det finns bland annat en avsaknad av stabila, långsiktiga 

strukturer för just unga som är i behov av stöd. Därför är det av stor vikt att socialtjänstens 

organisation och berörda, gör sitt yttersta för att samverka och samordna med varandra, och 

att det skall ske ömsesidigt. Den offentliga styrningen har även här ett ansvar att ge 

förutsättningar till samordningsfunktioner. 

6.5 Sammanfattning 

Samtliga respondenter uttryckte att de hade ett handlingsutrymme i och med deras yrkesroll. 

Framförallt var det möjligheten till arbetets flexibilitet som respondenterna ansåg som 

styrkan i deras handlingsutrymme. Dock existerade vissa begränsningar i handlingsutrymmet, 

bland annat resursbrist och tidsbegränsning. Enligt respondenterna var en förutsättning i 

förändringsarbetet att det fanns en god relation mellan ungdomen och socialarbetaren. Alla 

respondenter beskrev att motivationsarbetet var en viktig aspekt för att ett förändringsarbete 

skulle kunna genomföras. Tuva och andra respondenter beskrev att motivationsarbetet kunde 

försvåras på grund av olika faktorer, bland annat på grund av den unges ålder och mognad. 

Åldern uppfattades även av två respondenter vara en möjlighet i förändringsarbetet, då 

ungdomarna ansågs vara mer mottagliga för förändringar av utomstående vuxna. Slutligen 

uppmärksammar studiens analys en frånvaro av insatser med långsiktiga strukturer och 

stabila metoder för unga män som utövar våld. I synnerhet för att våldsproblematiken 

vanligen innefattar flera faktorer som kriminalitet, psykisk ohälsa eller i hemmiljön. En viktig 

anslutning till detta är att den unge finner trygghet och tillit hos en vuxen. Samverkan 

illustrerar ett möjliggörande av tryggare nätverk och på så vis underlätta 

förändringsprocessen. Alla respondenterna uttryckte att samverkan behövs, men att 

samverkan kring unga våldsutövande män behöver förbättras och utvecklas.  
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7. Resultatdiskussion  

Nedan kommer en diskussion föras som kopplar till studiens syfte, frågeställningar och 

metodvalet. Därefter redogörs tankar rörande förslag på framtida forskning.   

7.1 Diskussion 

Studiens syfte och frågeställningar ville bland annat fånga en större förståelse av det 

förändringsarbete som sker med unga män som utövar våld. Vidare undersökte och tolkade 

studien hur socialtjänstens förändringsarbete var konstruerad. Därtill delade socialsekreterare 

med sig av sina erfarenheter och förutsättningar i att arbeta med våldsutövande unga män i 

åldrarna 15 – 17 år. Det första som uppmärksammades och som även Åström, Jergeby, 

Andershed och Tengström (2013) belyser i sin studie, var att insatser och metoder saknar 

direkta samt konkreta förhållningssätt i förändringsarbetet till unga män som utövar våld. En 

uppfattning är att insatserna och dess metoder inte är specifikt inriktade på unga 

våldsutövande män. Analysen samt tolkningen av empirin visade att den unge istället ingår i 

ett större förändringsarbete, där socialtjänsten och de samverkande aktörerna har en bredare 

syn på beteendeproblematiken. Vår tolkning och som även Brottsförebyggande rådet (Brå) 

(2009) nämner i sin kunskapsinventering är att våldet vanligen inte uppstår av en anledning, 

utan berörs av åtskilliga aspekter. Det kan röra sig om underliggande problematik som 

missbruk, våld i hemmet, psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk diagnos. Istället för en 

specifik inriktning till förändring av beteende hos den unge, är det viktigt att använda 

övergripande metoder och insatser vid samverkande arbete med relevanta aktörer. Det kan 

innebära att förändringsarbetet skiftas efter de varierande problem som uppvisas hos den 

unge under utvecklingens gång. Första steget kan vara att den unge blir drogfri, sedan stödja 

den unge till att hantera våldsbeteendet. 

En betydelsefull aspekt som både studien samt Fagan och Catalano (2013) och Andershed 

och Andershed (2005) nämner är vikten av förebyggande insatser som bör sättas in tidigt. 

Som exempel, innan den unge når de övre tonåren och hinner utveckla ett kriminellt 

beteende. Detta för att fånga upp barn som tidigt uppvisar ett normbrytande beteende. 

Författarna beskriver även att desto tidigare barnet och dennes familj får hjälp med att hantera 

det oönskade beteendet desto bättre är det för framtidsutsikterna, både för den unge samt för 

dennes familj (Fagan & Catalano, 2013; Andershed & Andershed, 2005).  
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Det sociala arbetet utvecklas ständigt i och med de förändringar som sker i samhället, 

förändringarna berörs av nya sociala och kulturella värderingar samt normer som råder. 

Genom att studien använde nyinstitutionell teori uppmärksammades att organisationerna 

formas utifrån de institutionella miljöer som de befinner sig i och att de ständigt strävar efter 

legitimitet av dess omgivning. Detta medför enligt Johansson, Dellgran och Höjer (2015) att 

de behöver vara i samstämmighet med det omgivande samhället och med klienterna. Därmed 

är det bland annat viktigt att de unga männen känner tillit och förtroende för 

socialsekreteraren och organisationen, annars riskerar organisationen att försämra sin 

legitimitet. Utifrån Hyslops (2011) forskning kan förändringar som sker i samhället beröras 

av nyliberalismen, som till viss del har format den nya offentliga förvaltningen. Där reformen 

fokuserar på att föra över metoder som återfinns i det privata näringslivet till den offentliga 

sektorns organisation och styrning. Genom detta skapas en målstyrning som berör alla 

styrnivåer i det sociala arbetet, som bland annat leder till ett ökat fokus på effektivisering. Ett 

centralt samlingsbegrepp för detta är resultatstyrning. Socialsekreterarens arbete har även 

påverkats av nyliberalismen, något som både Jönsson (2019) samt denna studie belyser. Det 

nya styrsättet kan bland annat riskera att professionella ges mindre resurser att arbeta med, 

samt att mötet och arbetsutrymmet med klienterna blir allt mer begränsat. Vår tolkning är att 

det finns varierande resurser med insatser som kan tillhandahållas och beviljas till unga män. 

Det finns även metoder och insatser till förändringsarbetet som visat sig ge goda resultat till 

ungdomar som utövar våld. Dock behöver dessa möjligheter till resurser finnas tillgängliga i 

större utsträckning, tanke på den upplysning som framkommit om våldsproblemets 

komplexitet angående unga män som utövar våld. Det framgår även utifrån den insamlade 

empirin och från Tjersland, Engen och Jansen (2011) förklaring att metoder och olika 

tekniker inte behöver vara den avgörande faktorn för att en önskad beteendeförändring skall 

ske hos den unge. Det handlar snarare om ett kombinerat uppdrag, med insatser, 

kontaktskapande samt relationsbyggande. Därtill skapa en trygghet till en motiverande 

förändringsprocess. Detta är faktorer som Tjersland et al. (2011) anser att socialarbetaren 

behöver beakta vid möten med unga, även faktorer som berör hur organisationen är utformad 

för ett lyckat förändringsarbete. Tilläggas så behöver tiden i arbetet finnas tillgänglig, med 

andra ord har det tolkats att socialsekreteraren behöver tillgång av tid för att ha möjligheten 

att utreda och bemöta den unge på bästa sätt.  
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Vidare visar studien med stöd av det centrala begreppet att socialsekreterarna upplever ett 

relativt stort och flexibelt handlingsutrymme. Framförallt grundar det sig på tolkningen av 

respondenterna och som även Johansson, Dellgran och Höjer (2015) beskriver. Att 

socialsekreteraren jobbar inom en organisation som styrs av riktlinjer och lagar, som ger 

socialarbetarna utrymme att motivera och tolka besluten i sitt arbete. Studien visar även att 

handlingsutrymmet och de ramar som socialsekreterarna har att förhålla sig till kan begränsas 

på grund av resursbrister, hög arbetsbelastning och statlig tillsyn. Detta är även något som 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skildrar. Handlingsutrymmet kan dessutom 

påverkas av att arbetet utgår från SoL som baseras på samtycke, vilket med tanke på 

barnperspektivet är positivt. Dock kan lagen begränsa socialsekreterarnas handlingsutrymme 

vid förändringsarbetet med unga män. Frivilligheten hos den unge kan leda till att 

socialarbetaren lättare misslyckas med sitt motivationsarbete och resursbristen, som i form av 

tidsbrist försvårarar förändringsarbetet. Det kan leda till att samverkan med andra aktörer inte 

når sitt syfte, vilket i slutändan påverkan den unge negativt. Det förutsätter då att den unge, 

tidigt i kontakt med socialtjänsten lyckas bli motiverad och skapa sin egen vilja till att göra en 

förändring.  

 

Både Socialtjänsten och dess samverkande aktörers förändringsarbete med våldsutövande 

unga män behöver få ökad prioritet på högre strukturell nivå. Kim, Gilman, Hill och Hawkins 

(2016) beskriver vikten av att samhället ser långsiktigt på de konsekvenser som uppstår när 

unga män uppvisar ett våldsbeteende. Författarna menar att det främst uppstår konsekvenser 

hos den unge och de berörda med dess familjer, dessutom påverkar de faktorer i samhället 

framöver (Kim et al., 2016). För att samverkan skall fungera och för att tillhandahålla samt 

utveckla specifika beteendeförändrande metoder, behövs mer resurser och tid för ett 

relationsskapandearbete mellan alla berörda parter. Förändringsinriktade insatser och 

gemensamma mål till unga män gynnar den enskilda individen, men även samhället på lång 

sikt. Våldet bland unga, och särskilt bland unga män är en ökad samhällsproblematik som 

behöver tas på allvar. För att kunna arbeta effektivt med våldsproblematiken krävs ett 

fungerande samarbete mellan organisationerna, ett gemensamt ansvar.  

7.2 Metoddiskussion  

I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att få en djupare 

förståelse av respondenternas erfarenheter och kunskaper kring det valda ämnet utifrån deras 

professionsroll. Inriktningen i studiens början var att intervjua socialsekreterare som arbetade 
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inom barn-och ungdomsenheterna i den valda kommunen. Efter att fyra intervjuer genomförts 

med socialsekreterare var det ett vidare mål att fånga respondenter som hade en annan 

kontakt med ungdomar som utövar våld. Detta medförde att studien fick en större mångfald 

av åsikter och beskrivna erfarenheter, till studiens fördel i ett förändringsarbete med unga 

våldsutövande män. Metoden var givande för att få en ökad förståelse kring socialarbetarens 

roll, organisationsuppbyggnaden samt samspelet vid insatser med samverkande aktörer. Vid 

en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var det respondenternas svar som styrde 

studiens resultat och dess fortgående riktning. Deras svar betonas och framhålls för att 

besvara studiens frågeställningar och syfte. När studien valde semistrukturerade intervjuer 

fanns det en medvetenheten om metoden som framhäver tydlighet och flexibilitet. Där även 

frågorna inte behövde komma i samma ordningsföljd under intervjutillfällena, vilket 

uppfattades som en fördel. Under intervjutillfällena användes exempel för att förtydliga 

frågorna och en sammanfattning genomfördes efter varje frågetema för att säkerställa att 

respondenternas svar uppfattades korrekt.  

Vidare genomfördes studiens intervjuer med respondenter som alla arbetade inom samma 

mellanstora kommun, vilket kan vara en nackdel eftersom det begränsar studien till ett visst 

område. Liknande kan nackdelen med kvalitativa intervjuer vara att det oftast genomförs med 

färre respondenter vilket kan resultera i att studien blir svårare att applicera på antalet fler 

respondenter, det hade då varit till fördel att använda en kvantitativ intervju. Studiens syften 

har ej omformulerats under forskningsprocessen vilket kan stärka trovärdigheten samt 

tillförlitligheten till studiens fördel. För att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte 

genom en kvalitativ studie är det viktigt att se över vilka som deltar eftersom deras svar styr 

resultatet. Valet av respondenter där alla var socionomer och arbetat minst två år inom 

socialtjänsten samt dagligen kom i kontakt med unga män som utövade våld, ansågs som 

goda kriterium för att bidra med upplysande erfarenheter och kunskaper till studien.   

7.3 Förslag på framtida forskning   

Baserat på socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld och deras 

samverkansinsatser med andra aktörer, hade det varit intressant att studera effekten av 

insatserna. Dels vad som har visat sig fungerar och dels vad effekten blir av en fungerande 

samverkan med tätt samarbete mellan skola, socialtjänst och rättsväsendet. Även att studera 

om instanserna ger varierande effekt beroende på vilket kön den unge har. Framtida forskning 

kan även jämföra hur förändringsarbetet inom socialtjänsten ser ut på nationell nivå, om det 

förekommer någon skillnad i arbetet. Vi efterlyser mer forskning som utforskar synen på 
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unga som utövar våld i samhället och om skolans betydelse i bemötandet mellan killar och 

tjejer. Därtill om det kan ha en påverkande effekt, både till att förebygga och förstå den 

skillnad som synliggörs i samhällets våldsproblematik. Framtida forskning kan eftersträva att 

utveckla socialtjänstens förändringsarbete med unga våldsutövande män.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

INFORMATIONSBREV 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter som läser vår sjätte termin vid Mittuniversitetet i Östersund som 

skall skriva ett examensarbete på c-nivå utifrån en kvalitativ studie. Området som vår studie 

kommer behandla är unga män i åldrarna 15 - 17 år och deras våldsutövandebeteende. Även 

utforska hur socialsekreterare uppfattar de förändringsarbete som finns tillgängliga för dessa 

unga män och de professionellas upplevda av handlingsutrymmet. Samt vilka svårigheter och 

möjligheter som vidrör dessa frågor.  

Vår studie kommer bygga på intervjuer och vi hoppas därmed att du vill delta och dela med 

dig av dina erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Vi anser att denna studie är aktuell i 

dagens samhälle men behöver belysas ännu mer. Vi kommer i vår studie ta hänsyn till 

vetenskapsrådets etiska krav. Om du väljer att delta i studien som baseras på frivillighet har 

du rätten att avbryta när du vill, utan att ange skäl för det. Intervjuerna kommer spelas in och 

sedan transkriberas av oss två, Josefin Andersson och Lisa Hedenskog.   

De etiska kraven innefattar även att beakta konfidalitetskravet som innebär att materialet och 

personuppgifter behandlas aktningsfullt och förvaras så att ingen obehörig har åtkomst till 

det. Vi kommer ta hänsyn till nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som berör 

deltagarna endast används till studien.  

Om du har några frågor och funderingar kring intervjun eller studien i sig får ni gärna höra av 

er till oss!  

Vi är väldigt tacksamma för din medverkan!  

Lisa Nordh Hedenskog                                                                   Josefin Andersson 

Socionomstudent                                                                              Socionomstudent 

Lihe1702@student.miuns.se                                             Joan1703@student.miun.se                                                                      

Tel. 076-804 53 82                                                                         Tel. 072-578 85 89  

 

Handledare, Charlotte Adho-Appiah 

Charlotte.Andoh-Appiah@miun.se 

Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete  

831 25 Östersund, Tfn växeln: 010- 142 80 00  

  

Deltagarens underskrift:                                                        Datum och Ort: 

mailto:Lihe1702@student.miuns.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund: Allmänna frågor 

1. Vilken arbetsroll/position har du inom verksamheten? 

2.  Hur länge har du jobbat i denna verksamhet med just ungdomar?2. Vad har du för 

utbildning? / Vidareutbildning? 

3. Vilka arbeten har du haft under dina yrkessamma år? / Hur länge har du arbetat med 

ungdomar? 

4. Går det att säga hur lång tid du kommit i kontakt med unga som har ett 

våldsbeteende? 

Socialarbetarens möjligheter & hinder 

1. Hur ser möjligheter och svårigheter ut i arbetet med våldsutövande unga män?  

2. Vilka begränsningar och möjligheter upplever du i ditt arbete med våldsamma unga 

män? 

3. Upplever du förväntningar i ditt arbete med att stötta ungdomarna som utövar våld? 

Vilka? 

4. Hur upplever du ditt handlingsutrymme i förändringsarbetet med ungdomarna? 

Stöd och insatser:  

1.  Hur ser du på de insatser ni använder inom socialtjänsten som riktar sig till 

våldsamma unga män?  

2.  Upplever du svårigheter såsom utmaningar eller hinder med de insatser ni erbjuder 

målgruppen, vilka? 

3. Hur ser eran samverkan ut med andra aktörer inom kommunen när det kommer till 

förändringsarbetet med våldsutövande unga män?  

4. Hur är dessa insatser utformade? Vad innehåller de? Hur ser du på insatsernas effekt 

på ungdomarna som utövar våld? 

Utvecklande insatser: 

1. Hur upplever du att samhället engagerar sig i arbetet för att förebygga våld och unga 

mäns våldsbeteende? 

2. Vad anser du, att samhället i stort behöver göra för att minska ungdomsvåldet?  

3. Utifrån dina erfarenheter finns det några överrepresenterade orsaker till varför vissa 

unga män utövar våld?  

Övrigt: Sammanfatta det viktigaste som nämnts under intervjun.  Finns det något att 

tillägga eller några frågor? 


