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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Samverkan kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk har aktualiserats 

nyligen i och med storstadsregionernas strategi för satsningar på ungdomar (då framför allt 

pojkar) som riskerar att rekryteras till gängkriminalitet (www.dn.se). Ämnet är viktigt i och 

med att i just arbetet med ungdomar som är på väg in i varaktig kriminalitet/missbruk, blir 

polis och socialtjänst viktiga samverkanspartners. Även skolan har givetvis en stor del i detta 

samarbete, men i undersökningen kommer fokus främst att ligga på socialtjänst och polis.  

Ungdomar som befinner sig i riskzonen för att dras in i kriminalitet och/eller missbruk är i 

behov av helhetsinsatser, något som innebär att samverkan mellan polis och socialtjänst blir 

nödvändigt. Riktlinjer för hur samverkan ska se ut är en sak, frågan är om det i praktiken 

verkligen fungerar och ger de goda resultat som ett långsiktigt samarbete är tänkt att ge 

(Myndigheten för Skolutveckling m.fl., 2007). Eftersom det sociala arbetsfältet ständigt möter 

andra yrkesfält gällande unga i samhället, är samverkansbegreppet något som socialarbetaren 

behöver vara medveten om.  

 

Det är lokala förutsättningar som oftast avgör hur effektiv samverkan blir eftersom den nya 

välfärdsstatens organisationer blivit alltmer decentraliserade (Danermark & Kullberg, 1999), i 

och med olika möjligheter till resurser och skilda uppfattningar gällande samarbete, därför är 

det viktigt att undersöka hur olika kommuner i landet ser på begreppet. För att lyckas uppnå 

en stabil och bra samverkan krävs styrning, struktur och samsyn (Myndigheten för 

Skolutveckling m. fl., 2007). 

1.2 SYFTE 

Mitt syfte är att undersöka om och i så fall hur, samverkan mellan polis och socialtjänst 

inverkar på arbetet med ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet och/eller missbruk. 

Detta genom att jämföra yrkesgruppernas respektive erfarenheter i tre olika kommuner. 
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2. KUNSKAPSLÄGE/ TIDIGARE FORSKNING 

2.1 DEFINITIONER, BEGREPP OCH LAGAR 

2.1.1 Definitioner gällande samverkansbegreppet 

I rapporten Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara 

illa (2007) definieras samverkan som ”någon eller några tillför sina specifika resurser, 

kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” 

(Myndigheten för Skolutveckling m. fl., 2007, s.11). Författarna Danermark & Kullberg 

(1999) hänvisar till Westrins (1986) definitioner gällande fyra olika variationer av samarbete/ 

samverkan:  

1. Kollaboration eller samverkan – myndigheterna samverkar i olika former och runt 

särskilda frågor som är tydligt avgränsbara. 

2. Koordination eller samordning – olika myndigheters insatser läggs till varandra för att 

uppnå det bästa resultatet. 

3. Konsultation – en yrkesgrupp från en organisation, ex. socialsekreterare, gör tillfälliga 

insatser inom en annan organisation ex. polisen. 

4. Integration eller sammansmältning – två eller flera verksamheter slås ihop till en 

gemensam och alla eller de flesta uppgifter delas (Danermark & Kullberg, 1999, s.35). 

2.1.2 Begreppsförklaring och Förkortningar 

Författaren har i vissa fall valt att skriva ut kriminalitet och/eller missbruk och i andra fall 

ungdomar som begår brott alternativt ungdomskriminalitet/brottslighet. Denna 

begreppsförvirring beror till stor del på att kriminalitet och missbruk är nära sammankopplade 

(Jensen, 1998) och just därför har det i vissa fall valts att endast skriva ut ungdomar som 

begår brott då undersökningen är kopplad till riskzonen att utveckla en kriminell livsstil, däri 

ingår också riskzonen som handlar om både kriminalitet och missbruk. 

 

Under arbetets gång används en rad förkortningar som här kan ses i sin fullständiga form: 

BrB: Brottsbalken. 

LUL: Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 

LVU: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

SoL: Socialtjänstlagen. 
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2.1.3 Avgränsning 

När det gäller samverkan mellan polis och socialtjänst, ligger undersökningens fokus på 

ungdomar i riskzonen för kriminalitet/missbruk. De tre kommuner som valts ut ger en 

minibild av samverkansläget och är tänkt som ett slags subjektivt ”stickprov”.  

2.1.4 Lagstadgad skyldighet att samverka 

Enligt Polislagen 3§ ska polisen upplysa socialtjänsten om de kommer i kontakt med en 

individ som är i behov av åtgärder. Detsamma gäller för socialtjänsten i förhållande till andra 

samhällsinstanser och organisationer när det handlar om barn och unga i riskzonen (SoL, 5 

kap. 1 a §). Blir den unge föremål för polisutredning som kan ge fängelse och individen ännu 

inte fyllt 18 år är det också i detta fall lagstadgat att polis och socialtjänst ska samarbeta (LUL 

7§). Enligt LUL 7§ ska det, vid förhör med den som inte har fyllt 18 år och som är misstänkt 

för ett brott som kan ge fängelse finnas med representanter från socialtjänsten om möjlighet 

finns och det kan ske utan att utredningen påverkas negativt (Lag 1994:1760). Enligt nya 

bestämmelser om samverkan (3 kap. 1, 4 och 5§ § SoL) påtalas att socialnämnden ska 

samverka med andra myndigheter när det exempelvis gäller uppsökande verksamhet. 

Socialnämnden ansvarar även för samhällsplanering och i samarbete med andra 

samhällsorgan för att gynna goda miljöer i kommunen (Thunved, Clevesköld, Thunved, 

(2001) 2007). Polisen ska förutom åklagarmyndigheterna också samarbeta med andra 

myndigheter och organisationer vars arbetsområde hänger samman med polisverksamheten. 

Socialtjänsten ska därför informeras under hela processen och bli underrättade om någon 

åtgärd är nödvändig från deras sida (ibid.). 

 

När det gäller socialtjänstens skyldighet/rättighet att närvara vid polisförhör med unga 

lagöverträdare gäller 34§ 1:a stycket LUL där det står skrivet att socialnämnden utan dröjsmål 

ska få veta att en utredning påbörjats. Om inga hinder står i vägen för detta, ska socialtjänsten 

finnas representerade i förhör med den unge som sker under utredningen (ibid.). 

  

Syftet med att låta socialtjänsten vara delaktig redan under polisförhöret med den unge, är att 

den information som vid förhörstillfället kommer fram, omedelbart ska komma till deras 

kännedom. Därmed görs också den unge och hans/hennes föräldrar medvetna om vilken 

kunskap socialtjänsten har om ärendet. Det anses då förenkla processen genom att 

socialförvaltningens representant har förstahandsuppgifter om det som inträffat. Vidare är 
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syftet med socialtjänstens närvaro under polisförhör att ett uppföljande samtal kan ske i direkt 

anslutning till förhöret och att ärendet därmed inte hinner ”svalna”(ibid.). 

2.1.5 Barn/Unga under 15 år 

Straff eller straffrättsliga påföljder gäller inte de barn och unga som ännu inte fyllt 15 år (1 

kap. 6§ BrB). Enligt 31§ LUL gäller att om någon misstänks ha begått brott före 15 års ålder, 

kan en utredning som rör brottet inledas:  

1. Om en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens 

insatser med avseende på den unge. 

2. Om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt 15 år har tagit del i brottet. 

3. Om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brottet. 

4. Om det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum.  

Har den unge inte fyllt 12 år får utredning inledas endast om det finns synnerliga skäl 

(Thunved, Clevesköld, Thunved, (2001) 2007, s. 76). Socialtjänsten har det främsta ansvaret 

gällande samhällets reaktion på när barn under 15 år gör sig skyldiga till någon form av 

brottsligt handlande. Ett nära samarbete mellan polis och socialtjänst förbättrar möjligheten 

till lämpliga följder för den unge. Med hjälp av god kommunikation mellan de båda 

myndigheterna underlättar det för att både polis och socialtjänst på ett bra sätt kan bidra med 

den kunskap de har kring generella problem och lösningar när det handlar om 

ungdomsbrottslighet i kommunen (BRÅ-rapport, 2008:11; Socialstyrelsen, 2009). 

2.1.6 Sekretessbestämmelser 

Polisen har en generell uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänstens myndigheter vilket för 

med sig att uppgifter kan överlämnas utan att förhindras av eventuell sekretess. Men om den 

unge motsäger sig all inblandning från socialtjänsten så kan det inverka när det gäller att 

lämna ut uppgifter. Även andra myndigheter ska stödja polisen i deras arbete. Det handlar 

dock om en rekommendation och innebär inte att sekretessen måste brytas När det rör 

utlämnande av uppgifter råder de begränsningar som finns i 15 kap. i Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) (Thunved, Clevesköld & Thunved, (2001) 2007). När det gäller 

ungdomsärenden har socialtjänsten rätt att uttala sig om enskilda individers förhållanden, 

förutsatt att ett samtycke finns från föräldrarnas sida. Något som dock försvårar fall med 

unga, är då de är i övre tonåren och därmed anses ha rätten att själva få samtycka till att 

uppgifter lämnas ut. Då är det inte alltid att föräldrarnas samtycke räcker (Jensen, 1998).  
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2.2  SAMVERKANSPROJEKT 

Tidigare forskning kring samverkan visar att ett projekt kring polisens och socialtjänstens 

samarbete finns i utvecklad och strukturerad form (Forkby, 2006; 2007). 

2.2.1 Ung och Trygg i Göteborg 

I Göteborg finns samverkansprojektet Ung och Trygg vars syfte är att minska rekryteringen 

till kriminella nätverk. I en FoU-rapport från 2007 utvärderades projektet kring arbetet med 

ungdomar i riskzonen och de delar som då undersöktes närmare var:  

 Identifiera ungdomar som är i behov av stöd. 

 Se till vilka behov som finns och i vilka omgivningar ungdomarna vistas. 

 Ge insatser som verkligen fungerar. 

Kring dessa tre områden kom rapportens författare fram till att det är av stor vikt att flera 

aktörer är med och samverkar för att kunna uppnå resultat (Forkby, 2007). 

 

Samverkansprojektet bygger på att polis och socialtjänst ingår i ett nära samarbete med 

varandra kring dessa ungdomar. Detta i olika former, bland annat arbetar polis och 

socialsekreterare utifrån Kortedala-modellen, där en socialsekreterare finns stationerad hos 

polisen. Denna modell utgår enligt rapporten från att det är en effektiv metod i 

bostadsområden där det finns en mer utbredd brottslighet. Samarbetet mellan polis och 

socialtjänst är dock utbrett även i andra former, bland annat när det gäller den uppsökande 

verksamheten, där socialsekreterare och polis ingår i ett team för att bilda sig en bredare 

uppfattning om hur sociala sammanhang skapas och vilka livsvillkor ungdomarna har. Även 

under utredningar deltar socialtjänsten för att redan där kunna hänvisa familjer till lämpligt 

stöd och kunna få viktig information om ungdomarna, inte bara relaterat till det brott som 

begåtts utan också i övrigt. Det är ett system som även ger polisanmälningar en annan typ av 

social kunskap (ibid.). 

2.2.2 Socialtjänstens uppgift hos polisen 

Huvudorsaken till det nödvändiga samarbetet mellan polis och socialtjänst i Ung och Trygg-

projektet är att ha en offensiv brottspreventiv strategi för att förhindra nyrekrytering till 

kriminella nätverk. 

De uppgifter socialtjänsten har hos polisen är (enligt Kortedala-modellen): 
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Identifiera: Rikta uppmärksamhet mot ungdomar som befinner sig i riskzonen, alltså de som 

eventuellt behöver ett ingripande eller mer utvecklat stöd. Försöka hitta de ungdomar som 

dyker upp bland polisrapporterna och avgöra vilka som behöver extra mycket 

uppmärksamhet. Se till ungdomen i sin helhet och om kamratgrupper finns som upprätthåller 

ett skadligt beteende. Det handlar om att bilda sig en helhetsuppfattning och då även söka och 

finna positiva krafter hos ungdomen. Identifiera nätverket runtomkring och se till de resurser 

som finns. 

 

Aktualisering: Gå till botten med ett frågetecken kring en ungdom som uppmärksammats. Ta 

del av hur kunskapsläget ser ut kring ungdomen i det stora hela. Om möjligt försöka överföra 

den kunskap som olika myndigheter samlat ihop och få fram en bild utifrån det. Visa på vilka 

frågor som är viktigast att lägga fokus på. Förutom enskilda ungdomar kan det också handla 

om att aktualisera och lyfta fram vissa strukturer som påverkar livsvillkoren. 

 

Sammankoppling: Lämna vidare ärendet till en annan myndighet och då följa med fysiskt till 

den andra instansen och se till att ett samarbete verkligen uppstår. De avsikter som finns ska 

bli verkliga också i praktiken. Överlämnandet blir en slags symbolisk gest för att påvisa det 

faktum att även personliga relationer är möjliga att överföra mellan myndigheter. Följa upp 

och kontrollera att kontakten fungerar även efter överlämnandet. Ett nätverksmöte kan 

möjliggöra en sådan kontroll (Forkby, 2007, s.54). 

2.3 VAD SOM KRÄVS FÖR LYCKAD SAMVERKAN 

2.3.1 Gynnande faktorer 

Olika myndighetsaktörer står numera i ett slags beroendeförhållande gentemot varandra, 

vilket gör att samverkan blir nödvändigt om verksamheten ska uppfylla de krav som ställs 

utifrån (Danermark & Kullberg, 1999). Författarna hänvisar vidare till Westrin (1986) som 

pekar på att gynnande faktorer för samverkan bygger på att alla deltagare från början har: 

o En gemensam utgångspunkt och samma sorts referensramar. 

o En gemensam metod. 

o Diskuterat igenom principer, mål och etiska frågor innan den gemensamma 

verksamheten påbörjas (ibid.). 

Vidare refererar författarna till Bång & Rudstam (1984) som menar att det även handlar om 

olika yttre och inre förutsättningar för möjligheten till en bra samverkan. De yttre handlar om 
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resurser och organisatoriska förutsättningar medan de inre mer syftar till huruvida personalen 

är motiverade eller vilken typ av yrkesidentitet den berörda personalen har. Det kan antingen 

handla om uppgiftscentrering, som också är den som mest gynnar samverkan eller en 

självcentrerad yrkesidentitet som innebär mer svårigheter i samarbetet med andra (ibid.). 

Fortsättningsvis pekar Danermark & Kullberg (1999) på Bohman och Westlunds (1997) 

perspektiv när samverkan rör barn och ungdomar och då följande faktorer anses underlätta för 

denna typ av samarbete: 

 Verksamheterna är organisationsmässigt enade i ett gemensamt område. 

 Huvudmannaskapet och de olika funktionernas gränser har överenskommits 

gemensamt från början. 

 Verksamheterna finns i en gemensam byggnad. 

 Det råder administrativ och politisk samordning gällande ledarskap och finansiering.  

 Samarbetet måste gälla alla nivåer i de organisationer som ingår i samverkan.  

 Det är viktigt att alla organisationer är enade i ett lagarbete. 

 Tillsammans drivs även gemensamma utvecklingsprojekt. 

 All personal får gemensam fortbildning. 

 Det behöver finnas en ekonomisk sporre i samarbetet och en lagstiftning som är 

tvingande (Danermark & Kullberg, 1999). 

2.3.2 Hämmande faktorer 

När det gäller faktorer som istället försvårar samverkan och samarbete mellan organisationer 

läggs fokus vid Tengvalds (1982) resonemang som tar upp begränsningar på 

organisationsnivå: 

o Samordningen fungerar på ett otillfredsställande sätt gällande myndigheternas 

upptagningsområden och utrymmen. 

o Det råder olikheter när det handlar om organisationernas strukturer och hierarkier. 

o Representanter från olika myndigheter upplever skilda möjligheter att kunna styra 

själva eller visa sitt yrkeskunnande. 

o Det finns olika etiska riktlinjer och regler gällande tystnadsplikt.  

o Om det råder hög personalomsättning försvåras uppbyggnaden av en gemensam 

kunskapsbas. 
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o Det kan vara för hög arbetsbelastning och för litet utrymme att utföra arbetet vilket 

hindrar att samordningsprojektet utförs enligt de formulerade målen (Danermark & 

Kullberg, 1999). 

Något som också anges vara kärnan i de svårigheter som kan uppstå i samband med 

samverkan mellan olika myndigheter är kostnadsfrågan, vem som ska ta ansvar för den 

(ibid.). 

     

2.4 UNGDOMAR I RISKZONEN 

2.4.1 Definition 

En definition på ungdom som befinner sig i riskzonen är: ”Ungdomar som ännu inte är 

avvikande men som befinner sig i riskzonen för att utvecklas i fel riktning exempelvis genom 

att befinna sig i kamratkretsar som kan påverka dem negativt eller på grund av att föräldrarna 

försummat deras uppfostran” (Ohlsson & Swärd, 1994, s.18). 

2.4.2 Vad lagen säger om riskzonen 

Vid omhändertagande enligt LVU 3§ gäller bland annat följande:  / … / ”Om den unge 

utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende / 

… / ” ”Brottslig verksamhet” avser då inte bagatellbrott eller enstaka brott som inte är 

allvarliga. ”Socialt nedbrytande beteende” är det beteende som beskrivs avvika från 

samhällets normer och regler. Det kan handla om att begå något eller några enstaka brott samt 

att röra sig i så kallade riskmiljöer som enligt lagtexten hänvisas till missbruksmiljöer, 

sexklubbar och prostitutionsmiljöer (Thunved, Clevesköld, & Thunved, (2001) 2007, s.29-

30).  

2.5 UNGDOMSKRIMINALITET SOM SAMHÄLLSFENOMEN 

2.5.1 Övergående kriminalitet 

Författarna (red.) Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan (2010) hänvisar till Estrada 

& Granath (2008) som menar att flera svenska undersökningar pekar på att de allra flesta brott 

som begås under ungdomstiden oftast sker i åldrarna 15 till 17 år. Men även om andelen 

ungdomar som begår brott tycks större än de barn och vuxna som begår brott, är det i absoluta 



13 

 

tal ändå vuxna som begår de flesta brotten eftersom de hör till en större populationsmängd. 

Kriminalitet i ungdomen anses vara en övergående och relativt kort livsfas. Det som syftas på 

då kriminalitet och brottslighet kommer på tal är enligt Brottsbalken beteenden som anses 

vara lagöverträdelser. De vanligaste förekommande brotten bland de yngre brottsutövarna är 

skadegörelse och lindriga stöldbrott. Socialtjänsten har uppdraget att förhindra en negativ 

utveckling över tid när det gäller ungdomars beteendemönster som kan leda till fortsatt 

brottslighet eller som har att göra med andra skadliga beteenden. Vad det gäller 

brottsbenägenheten utifrån ett könsperspektiv, så begår pojkar fler brott än flickor och det 

råder skillnader kring vilken typ av brott killar respektive tjejer begår. Pojkarna är oftare 

misstänkta för skadegörelse, våldsbrott och trafikbrott medan flickor oftare är misstänkta för 

snatteri, bedrägerier och narkotikabrott (red. Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 

2010; BRÅ-rapport, 2006:7). 

2.5.2 Varaktig kriminalitet 

Det fåtalet ungdomar, enligt Stattin & Magnusson (1991), som fortsätter att begå brott 

tonårstiden igenom och vidare upp i vuxen ålder ligger runt fem procent. Vidare hänvisas till 

Mofitt (2007) som menar att man skiljer på tillfällig kriminalitet som är begränsad till tonåren 

och den typen av kriminalitet som är mer ihållande och som i de flesta fall startar redan i 

barndomen och fortsätter ända upp i vuxen ålder. Med det ökar även risken för andra typer av 

sociala problem. Det kriminella beteende som tar sin början redan i barndomen riskerar att 

förstärkas och stabiliseras i vuxen ålder. De som debuterar i brottsligt beteende under senare 

delen av tonårstiden löper alltså mindre risk för bestående kriminalitet. Ju tidigare debut, 

desto större risk att beteendet varar över lång tid (red. Andershed, Andershed & Söderholm 

Carpelan, 2010). Ungdomar som sedan tidigare är uppmärksammade för att ha begått brott 

och blivit lagförda, har i många fall också tidigare aktualiserats hos socialtjänsten. Många av 

de ungdomar som döms till vård i samband med brottsliga handlingar har haft andra sorters 

problem redan innan det aktuella brottet, som då också uppmärksammats av socialtjänsten. 

Både när det gäller problem kopplade till familjen och sådant som rör individens eget 

beteende (BRÅ-rapport 2005:13). 
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2.5.3 Förebyggande arbete och tidiga insatser 

Något som många gånger anses vara förutsättningen för att komma åt ungdomar som begår 

brott i tid, är förebyggande och tidiga insatser. Enligt Ohlsson & Swärd (1994) kan det 

förebyggande arbetet vila på två utgångspunkter:  

1. Man önskar att undvika sådant som är oönskat. 

2. Problemet ser ut på det sättet att det går att förhindra att det uppstår.  

Författarna redogör för hur Sunesson (1992) tänker sig att problemutveckling är av en 

hierarkisk karaktär, vilket i så fall skulle innebära att problemen steg för steg förvärras utan 

aktiva insatser. Detta strider dock mot vad många andra författare menar när det gäller att 

brottslighet bland ungdomar i de flesta fall är ett övergående fenomen (red. Estrada & 

Flyghed, (2001) 2007; red. Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010). De 

ungdomar som begår brott, men som inte blir kriminella som vuxna, löper risken att 

stigmatiseras av ett hierarkiskt synsätt på problemutveckling (Ohlsson & Swärd, 1994). När 

det gäller den uppsökande verksamheten och att rikta insatser mot vissa specifika 

problemområden som exempelvis kriminalitet och/eller missbruk kan denna verksamhet se ut 

på det sättet att man informerar, spårar upp, söker kontakt eller på andra sätt försöker 

förmedla hjälp (ibid.).  

2.5.4 Straff för ungdomar som begår brott 

När det gäller det svenska systemets syn på ungdomar som begår brott, kretsar det kring en 

rad olika punkter för hur dessa unga kriminella ska hanteras: 

1. Ungdomar ska i den mån det är möjligt bli föremål för åtalsunderlåtelse vilket innebär 

att de inte åtalas för brottet. 

2. Fängelsestraff ska undvikas. 

3. Om ungdomen placeras på institution, ska ingen kontakt med andra kriminella vuxna 

få förekomma. 

4. Målet med att behandla ungdomen är så kallad individualprevention, det är något som 

anses gynna en icke-kriminell och social anpassning hos den unge. 

Om en åtalsunderlåtelse blir aktuell kan brottshandlingens konsekvens istället bli insatser som 

socialtjänsten ansvarar för, antingen genom SoL eller LVU. Bakomliggande faktorer som kan 

motivera en sådan insats är om individen har ett missbruk av något slag eller om ungdomen 

inte är straffmyndig och därför inte hamnar i en sedvanlig polisutredning. Skulle polisen dock 

välja att utreda brott gällande barn under 15 år, sker detta i enlighet med 31§ LUL (red. 

Andershed, Andershed och Söderholm Carpelan, 2010). 
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2.6 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER 

Det som avses med riskfaktorer kan vara karaktärsdrag, omständigheter eller skeenden som på 

något sätt ökar sannolikheten eller risken för en negativ utgång, exempelvis bestående 

kriminalitet. En ensam riskfaktor kan inte bestämma vilken utveckling individen ska få utan 

det handlar om att olika riskfaktorer i sig kan bidra till att fler riskfaktorer uppstår eller att de 

uppstår på olika nivåer samtidigt, exempelvis om den unge har problem med sitt humör och 

föräldrarna samtidigt brister i sin tillsyn. När det då gäller skyddsfaktorer är det också olika 

egenskaper, omständigheter eller skeenden, men som istället minskar oddsen eller risken för 

att något ska leda till en negativ utveckling (red. Andershed, Andershed & Söderholm 

Carpelan, 2010). En så kallad riskfylld livsstil har därmed förmågan att ge olika resultat för 

olika individer. Där kommer risk- och skyddsfaktorer in och spelar en viktig – och i många 

fall – avgörande roll då riskbeteenden som att exempelvis ofta vistas ute om kvällarna i 

stadens centrum, frekvent dricka sig berusad samt ha ett umgänge som uppmuntrar till att 

begå brott, inte ger samma utfall för alla individer. Ungdomar som har fler skydds- än 

riskfaktorer omkring sig kan exponeras i högre utsträckning för saker inom den riskfyllda 

livsstilen än de som omges av fler risk- än skyddsfaktorer (BRÅ-rapport 2006:7). I en artikel 

kring så kallad riskfylld livsstil, beskriver författarna Pauwels & Svensson (2009) hur det 

finns individuella skillnader gällande detta. De beskriver det utifrån modellen Situational 

Action Theory (SAT) som tar upp betydelsen av samspelet mellan individ och miljö för att 

förklara varför vissa unga uppfattar en brottslig handling som ett alternativ och därefter väljer 

att begå brott. SAT-modellen lägger fokus på att studera effekterna av den strukturella 

bakgrunden när det handlar om kön, etnicitet och familjestruktur som i det stora hela också 

samspelar gentemot kontrollmekanismer och var och ens fallenhet för att begå brott när det 

gäller utvecklingen av individens moraliska tänkande samt graden av självkontroll. Den 

riskfyllda livsstilen kan, precis som tidigare författare nämnt, ringas in av flera fenomen, som 

till exempel i vilken miljö ungdomarna vistas, vilka riskfyllda aktiviteter de deltar i och vilket 

umgänge de har (Pauwels & Svensson, 2009). 

2.6.1 Individen 

När det gäller risk- och skyddsfaktorer på individnivå angående kriminalitet och/eller 

missbruk är det samma sorts faktorer som styr (Jensen, 1998) och det är främst i vilken ålder 

beteendet debuterar som bestämmer risken för den negativa utvecklingen. När individen blir 

äldre styr andra faktorer mer, både kamratrelationer och samhällets strukturer (red. 

Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010). Om flera riskfaktorer kommer leda till 
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bestående kriminalitet eller inte, bestäms på individnivå av vilken typ av skyddsfaktorer som 

finns inom individen själv eller runtomkring honom/ henne (ibid.). 

 

Riskfaktorer hos individen kan bland annat vara: Omedgörlighet, ilska, oräddhet, 

överaktivitet, impulsivitet, koncentrationssvårigheter, flyktbenägenhet, drogexponering, svårt 

att känna empati, känner ingen skuld eller ånger, antisocial, aggressivitet, svårigheter att tänka 

abstrakt, bristande skolprestationer, låg intelligens- och färdighetsnivå, nedstämdhet eller 

självskadebeteende, alkohol- eller droganvändning, problematiska kamratrelationer och 

grupptryck. 

 

Skyddsfaktorer hos individen kan i sin tur vara: Positiv skolanknytning och prestationer, 

positiva förhållningssätt eller problemlösningar, hög intelligens- och färdighetsnivå, 

känslomässig kontroll, positiva umgängen och aktiviteter, den unges medvetenhet och 

motivation, hög intelligens och känslomässig kontroll (red. Andershed, Andershed & 

Söderholm Carpelan, 2010; Farrington & Welsh, 2007; Jensen, 1998). 

2.6.2 Familjen 

För att ett kriminellt beteende ska kunna riskera att uppstå, krävs oftast ett samspel på både 

individ- och familjenivå, vilket innebär att risk- och skyddsfaktorer även inbegriper familjen. 

Och när det gäller just familjen som instrument för att förutse individens kriminella 

utveckling, handlar det främst om att kriminella och antisociala föräldragestalter skapar de 

främsta riskfaktorerna (Farrington & Welsh, 2007).  

 

De riskfaktorer som nämns gällande familjenivån är: Föräldrarnas egna svårigheter, 

föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier, låg utbildningsnivå, låg familjeinkomst, 

om någon av föräldrarna är kriminell och/ eller missbrukar samt bristfällig hemmiljö. 

 

Skyddsfaktorer hos familjen är bland annat: Föräldrarnas ork, engagemang eller stöd, 

föräldrarnas positiva attityder och uppfostringsstrategier, föräldrarnas medvetenhet och 

motivation (red. Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan, 2010; Farrington & Welsh, 

2007) 
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3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.1.1 Sökord 

Då jag sökt i databaser som LIBRIS och MIMA samt CSA Social Sciences, har sökorden 

varit: Juvenile delinquency, ungdomsbrottslighet, polis, socialtjänst, samverkan, ungdomar i 

riskzonen.  

3.1.2 Val av litteratur 

Urvalet har skett utifrån temana ungdomar i riskzonen för kriminalitet/ missbruk, samverkan, 

polis och socialtjänst (lagar). Detta för att fånga in bilden av dels fenomenet 

ungdomskriminalitet samt samverkansbegreppet och därmed föra över det på de lagstadgade 

skyldigheterna polis och socialtjänst har när det gäller just ungdomar som begår brott och/ 

eller missbrukar alkohol och/ eller narkotika. 

3.1.3 Intervjuunderlag 

Intervjumaterialet har samlats in med hjälp av bandspelare och därefter har ljudupptagningen 

transkriberats för att på ett lättillgängligt sätt ha tillgång till ett skriftligt intervjuunderlag. 

3.2 KVALITATIV METOD 

Valet av kvalitativ före kvantitativ metod motiveras av undersökningens syfte att genom 

informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter ta reda på huruvida samverkan kring 

ungdomar fungerar i ”verkligheten” och genom en jämförelse mellan tre olika kommuner 

bredda och fånga upp de röster som genom sina olika personliga upplevelser kan erbjuda en 

fördjupad kunskap och insikt i vad det egentligen innebär att samarbeta kring ungdomar som 

”hamnat snett”. Det baseras därmed på författarens förförståelse kring att människor i olika 

yrkesroller upplever samverkan på olika sätt. Den kvalitativa metoden är lämplig utifrån att 

det handlar om att mäta erfarenheter och då sådana erfarenheter som en kvantitativ metod 

med hjälp av exempelvis statistik eller enkäter inte gör i samma utsträckning (Kvale, 1997).  
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3.2.1 Halvstrukturerade intervjuer 

Undersökningen bygger på halvstrukturerade intervjuer med representanter från socialtjänst 

och polis i de tre utvalda kommunerna Månsala, Stjärnsala och Nysala. Valet av 

halvstrukturerad intervju har gjorts utifrån att det är de intervjuades upplevelser av samverkan 

kring ungdomar som ska tolkas och analyseras och då är en frågeguide med en viss, men inte 

helt bestämd, struktur lämplig utifrån att eventuella följdfrågor kan komma att variera 

beroende på informanternas upplevelser och uppfattningar kring samverkan och ungdomar i 

riskzonen (Kvale, 1997; Halvorsen, 1992). 

3.2.2 Urval av informanter 

Anledningen till varför författaren valt en kvalitativ forskningsmetod genom att intervjua 

representanter från polis och socialtjänst i tre olika kommuner, beror på att en studie avses att 

göra som bygger på jämförande ”stickprov” om samverkansläget mellan polis och socialtjänst 

i tre subjektivt utvalda kommuner. De informanter som intervjuats har subjektivt blivit 

utvalda och genom vissa kontakter och tips på fler lämpliga personer att intervjua har vidare 

möjligheten att ta kontakt med andra myndighetsrepresentanter varit ett fungerande 

tillvägagångssätt, alltså ett så kallat snöbollsurval (Kvale, 1997). Det har varit till stor hjälp 

när det gäller att komma i kontakt med sakkunniga yrkespersoner. Valet av kvalitativ 

forskningsmetod är också grundat i en tanke om att genom olika yrkeskunnigas personliga 

bilder få en uppfattning om de faktorer som styr samverkan och samtidigt göra en liten 

kartläggning av hur verksamheterna arbetar kring ungdomar i riskzonen för 

kriminalitet/missbruk. Det ger även en möjlighet till en djupare förståelse av på vilket sätt 

olika myndigheter i olika kommuner ser på samverkan, bortom lagstadgade skyldigheter.  

3.2.3 Etiska överväganden 

Informanterna har på förhand blivit informerade om undersökningens syfte och utifrån det 

ställt upp som intervjudeltagare, genom så kallat informerat samtycke, samt fått vetskap om 

att deltagandet är frivilligt samt att det när som helst finns möjlighet att dra sig ur och neka till 

fortsatt medverkan. Dessutom har författaren under hela arbetsprocessen ifrågasatt den egna 

subjektiva utgångspunkten och vilken betydelse frågeformuleringar samt tolkningar av svar 

och urval av citat har för undersökningen och avsett att ge en bred bild av de svar som 

informanterna delat med sig av, utan att alltför mycket färgas av egna förväntningar. Dock 

råder en medvetenhet om att undersökningen i allra högsta grad varit påverkad och formad 
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utifrån författarens subjektiva tolkningar och förförståelse (Kvale, 1997). Just därför har 

kopplingar gjorts till litteraturen för att förankra citaten i mer än det subjektiva urvalet. 

3.2.4 Validitet och reliabilitet 

För att ringa in undersökningssyftet, om samverkan mellan polis och socialtjänst inverkar på 

arbetet med ungdomar, har tre områden valts ut för att ge en helhetsbild och dessa tre 

områden, rörande verksamheterna, ungdomskriminalitet/missbruk och samverkan har 

strukturerats upp i ett intervjuunderlag för att inte frångå syftet och därmed har det som från 

början var tänkt att undersökas också blivit gjort enligt planen (Kvale, 1997). När det då gäller 

reliabiliteten handlar analysmetoden och bearbetningen av intervjumaterialet mycket om ett 

subjektivt tillvägagångssätt, då det endast är en författare som läst och tolkat materialet. För 

att uppnå så mycket objektivitet det varit möjligt, har även här intervjuguidens 

halvstrukturerade upplägg varit en mall för att inte ”sväva ut” för mycket från det från början 

tänkta utgångsläget. Denna del hänger nära samman med att den kvalitativa metoden som 

valts till sin form också är av en mer subjektiv natur och det ska alltså tas i beaktande att 

intervjufrågorna varit påverkade av hur författaren ställt dem samt vilka svar som från början 

förväntats (Kvale, 1997). 

3.2.5 Generaliserbarhet 

De resultat som framkommit genom intervjuunderlaget gör ingen ansats att fånga in något 

som gäller för en hel population eller som kan föras över till alla samverkansformer mellan 

socialtjänst och polis i Sverige. Det handlar endast om att fånga in en del av ett fenomen för 

att åskådliggöra på vilket sätt samverkan eventuellt kan inverka på arbetet med ungdomar i 

riskzonen. Alltså kan det benämnas som en form av naturalistisk generaliserbarhet (Kvale, 

1997). 

3.3 HERMENEUTISK ANALYS 

3.3.1 Förförståelsens betydelse för tolkningen 

Då det hermeneutiska tillvägagångssättet innebär att tidigare erfarenhet hänger samman med 

den tolkning som görs, blir både den som intervjuar och informanten en del av en slags 

cirkelprocess. Olika förklaringar och beskrivningar i samband med den egna självförståelsen 

enas i en process till omvandlad ny kunskap och nya erfarenheter. Det handlar om att se saker 

och ting ur ett helhetsperspektiv och inte friställa exempelvis personer ur sitt sammanhang. 
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Förförståelsen hos den som tolkar det insamlade intervjumaterialet och hur skapandet av en 

ny sorts förståelse uppstår, är en del av den hermeneutiska cirkelprocessen (red. Skott, 2004).  

 

I det här sammanhanget blir också diskursen viktig – det är alltså ett ”subjekt” som uttrycker 

något. Den helhet som studeras måste också ses utifrån de mindre detaljerna och delarna. 

Utifrån helheten rör sig den som tolkar till delarna och återvänder sedan till uppfattningen av 

helheten för att genom de mindre delarnas nya kunskap också omvärdera hur den ”stora 

bilden” egentligen ser ut. Genom att transkribera intervjumaterialet (om det spelats in på 

band) blir det också lättare att fånga upp de viktiga detaljerna (ibid.). Eftersom den som 

intervjuar tillsammans med informanten skapar en subjektiv förståelse, baserat på egna 

antaganden om ett visst fenomen blir också frågeformuleringarna och tolkningen styrd av 

denna förförståelse (Kvale, 1997). 

Utifrån att det varit olika förutsättningar vid varje intervjutillfälle och i det subjektiva mötet 

mellan olika individer, blir därför inte ansatsen att fånga in en ”hel sanning” utan att skapa en 

bild av samverkan utifrån vad informanterna delar med sig av. Genom varje nytt 

intervjutillfälle har författaren även fått möjlighet till fördjupad kunskap och därmed också 

ändrad förförståelse vilket också styrt följande intervjuers inriktning. 

3.3.2 Tematisk indelning 

Förförståelsen har spelat en viktig del även här, då författaren grundar sin tematiska indelning 

utifrån den intervjuguide som utformats (se bilaga 1) och där en struktur redan skapats att 

bygga intervjuerna kring (Kvale, 1997). De övriga teman som går att återfinna i 

intervjumaterialet har uppstått genom följdfrågor eller genom informanternas egna, fria 

infallsvinklar kring ämnet samverkan respektive ungdomar som begår brott och/ eller 

missbrukar. 

3.3.3 Koppling till relevant litteratur 

För att komplettera den subjektiva tolkningen av det informanterna delat med sig av, har 

författaren även valt att koppla citat till relevant litteratur samt till aktuell lagstiftning. Detta 

både för att ytterligare förankra den inhämtade kunskapen samt att förtydliga de lagar som 

råder kring vissa samverkansformer runt ungdomar och påvisa tidigare kunskap angående 

synen på ungdomar som begår brott och samverkan mellan polis och socialtjänst samt 

samverkan när det gäller myndigheter i stort. 
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4. RESULTAT/ ANALYS 

4.1 TRE KOMMUNER 

Nedan följer en kortare beskrivning av de tre subjektivt utvalda kommunerna som vidare 

kommer att jämföras i analysen. De namn som används, både på kommunerna och på 

informanterna, är fingerade. Det är två mellanstora och en mindre kommun som jämförts. De 

går under namnen Månsala, Stjärnsala och Nysala.  

4. 2 SOCIALTJÄNSTEN 

4.2.1 Ungdomsgruppen i Månsala 

Rolf Hansson, behandlingssekreterare vid socialtjänstens ungdomsavdelning, har tillsammans 

med en kollega ansvar för ungdomstjänstärenden i kommunen samt medling. Hans roll är att 

när någon under 18 år dömts för brott, ordna både praktikplats där ungdomstjänsten ska 

”avtjänas” samt att följa upp med ungdomsvård i form av en samtalsserie på tre till tio träffar 

beroende på hur allvarligt brottet bedöms vara. Det förebyggande arbetet sköter kommunens 

två ”fältare” och även därigenom kan ungdomar som anses vara i riskzonen uppmärksammas 

redan i exempelvis skolan, genom att de finns med i kretsen kring dem som kommer till 

socialtjänstens kännedom genom ungdomstjänstärenden. Han arbetar mycket med att försöka 

få ungdomarna att själva sätta ord på varför de skickats på samtal hos honom och vad som fått 

dem att försätta sig i den aktuella situationen. Att få dem att uttrycka, med egna ord, att de 

faktiskt har begått ett brott. 

 

/ … / Jag har ju aldrig varit en som tror på straff, att man kan straffa någon för att ändra på ett 

beteende, utan jag tror man måste lära ungdomar och ge dem instrument för att få insikt om sig 

själva  / … / (Hansson). 

4.2.2 Öppenvårdsteamet i Stjärnsala 

Socialtjänstens Öppenvårdsteam i Stjärnsala är behandlingsassistenten Örjan Franssons 

arbetsplats. Han har ansvar för främst högstadieungdomar i kommunen, men arbetar även mot 

andra ungdomar samt även mot äldre missbrukare. Hans bild av den lilla kommunens resurser 

och arbetsmetoder är att i nuläget råder det ett öppet samarbete gentemot högstadieskolorna 

och därmed ges inte alltid lika mycket tid åt andra ärenden, exempelvis gällande ungdomar 

som begått brott och fått domen ungdomstjänst. 
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/ … / Jag är ganska mycket med skolan eftersom att jag jobbar med högstadiet, och Rikard 

Eriksson, polisen, är också med i det här vad vi kallar för närgrupper, det är social, skola och 

polis. / … / (Fransson). 

4.2.3 Fältarbetsgruppen i Nysala 

Daniel Larsson och Mona Rosén hör till socialtjänstens Fältarbetsgrupp i Nysala kommun. 

Deras uppdrag går ut på att arbeta uppsökande och förebyggande mot ungdomar i åldrarna 12 

till 19 år. De rör sig mycket ute på skolorna och har bland annat värderingsövningar kring vad 

det exempelvis innebär att vara en bra kompis och hur man hanterar grupptryck med mera. 

Deras uppgift är att röra sig ute bland ungdomar både på stan, på fritidsgårdarna samt på 

skolorna. Arbetet går till stor del ut på att upptäcka de ungdomar som eventuellt är i behov av 

mer omfattande insatser. 

 

/ … / Man lägger ihop pusslet liksom, man ser en bit här och en bit där och stoppar man ihop det 

kan man förstå att det här behöver man jobba lite mer med. / … / vi tillhör ju socialtjänsten / … /  

den enda skillnaden är att vi har inget myndighetsutövande / … / vårt arbete bygger på fri vilja att 

träffa oss / … / deras förtroende (ungdomarna egen anm.), det är ju vårt arbetskapital / … / sen 

måste vi vara myndighet ibland också såklart. / … / (Larsson & Rosén). 

4.3 POLISEN 

4.3.1 Ungdomsroteln i Månsala  

Vid Månsalapolisens ungdomsrotel är polisinspektör Amanda Jakobsson gruppchef och 

utredningsbefäl. Hon arbetar tillsammans med en personalstyrka där antalet medarbetare för 

närvarande utgör fem och en halv tjänster. För tillfället finns det inte personal nog för att 

kunna arbeta förebyggande och uppsökande, utan de anmälningar som kommer in i så kallade 

”gröna akter” är vad som aktualiserar utredningsarbetet. Förändringar är dock på gång och 

planer på att utöka verksamheten finns och väntas ske inom en snar framtid.  

 

/ … / jag ser positivt på framtiden, det är ju det vi ska jobba på / … / då kommer vi vara mer ute… 

vi kommer att rikta in oss på att, ja, jobba upp tips, mycket tips får vi in som vi kanske inte i 

nuläget hinner jobba med. Det känns frustrerande, vi kan ha jättemycket bra ungdomar som 

berättar saker som gör att vi borde och kunde… kanske gå ut och avhjälpa eller avbryta brott, men 

alltså, det finns inga möjligheter till det i nuläget. / … /  (Jakobsson). 
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4.3.2 Polisen i Stjärnsala 

Polischef för Stjärnsalas polismyndighet är kommissarie Rikard Eriksson. I Stjärnsala finns 

det alltid en patrull i tjänst vardagar mellan klockan sju på morgonen till elva på kvällen. 

Övriga tiden på dygnet ansvarar närliggande kommuner för utryckning. Rutinarbetet kretsar 

mycket kring kontaktskapande, att röra sig bland ungdomarna ute på stan och skapa relationer 

till dem. Eftersom det är en liten kommun där det råder en ”alla känner alla” – atmosfär, 

beskrivs arbetet kretsa mycket kring förutsägbarhet, att vissa individer och problem redan från 

början tidigt är synliga i samhället. 

 

/ … / Sen vad det gäller ungdomsbrottsligheten, det finns ju lika här som i en större stad 

naturligtvis, men man kan väl säga att det är en ganska idyll… i alla fall, det är greppbart för oss 

som jobbar på myndighetsbasis, både polis och det sociala, så är det greppbart. / … / (Eriksson). 

4.3.3 Ungdomsroteln i Nysala 

Elvira Isaksson arbetar som polisassistent vid ungdomsroteln i Nysala, tillsammans med en 

personalstyrka bestående av en grupp på sju personer samt en utredare på halvtid som 

tillsammans arbetar med både yttre och inre verksamhet. Det yttre arbetet innebär 

förebyggande och uppsökande arbetsuppgifter samt att skapa kontakter genom att röra sig där 

ungdomarna finns. Den inre verksamheten handlar om arbetsuppgifter rörande utredningar där 

ungdomar under 18 år är misstänkta för brott.  

 

/ … / vi är civilklädda /…/ och det gör att man kanske lättare kommer in bland ungdomar. Dels är 

det ju bra kanske ur spaningssyfte, men även att det är lättare att liksom smälta in, det är inte 

jobbigt att stå och prata med en polis / … / sen försöker vi vara där ungdomar är. / … / Och så får 

vi in mycket tips då, vi jobbar som sagt mycket med förlängda armar ute i samhället / … / 

(Isaksson). 

4.4 SKILLNADER OCH LIKHETER 

Utifrån en jämförelse av vad informanterna i de tre kommunerna inom respektive myndighet 

berättat gällande ungdomar som begår brott, verksamhetens förutsättningar med olika resurser 

och rutiner samt synen på samverkan med den andra myndigheten, har en tolkning gjorts 

kring vilka skillnader och likheter som finns mellan informanternas erfarenheter. De likheter 

som kommer att lyftas fram handlar både om svårigheter kring samverkan, bland annat när det 

handlar om myndigheternas olika sekretessbestämmelser, samt om vikten av personkemi när 



24 

 

det handlar om att samverka. De skillnader som är synliga handlar om rutiner för samarbetet 

och resurser som finns att tillgå i arbetet med ungdomar som begår brott. 

4.4.1 Synen på samverkan 

Ett viktigt syfte med samverkan är att motverka splittring, förbättra kvaliteten, ge flera 

verksamheter möjligheten att bidra med kompletterande resurser, kunskap och kompetens 

samt att mer effektivt utnyttja de resurser som finns (Myndigheten för Skolutveckling m.fl., 

2007). I Stjärnsala arbetar Öppenvårdsteamet, enligt Örjan Fransson, mycket med samverkan 

i det vardagliga arbetet, framför allt då mot högstadieskolorna och mot polisen. Hans syn på 

samverkan är att det är kring det gemensamma ärendet som samverkan uppstår, att det måste 

finnas något att samarbeta konkret omkring. Något som polischefen, Rikard Eriksson, också 

anser vara viktigt. Att i praktiken kunna fungera i samarbetet med varandra. 

 

/ … / det är ju i det praktiska arbetet man märker det, om det funkar eller inte och då vill jag 

bestämt hävda att har man ingenting gemensamt att samarbeta om, så har man inget samarbete.  

/ … / (Fransson). 

 

/ … / liksom alla goda viljor samarbetar. Istället för att polisen kommer in först och skickar bara 

ett papper till soc och så blir det samtal på soc och så ja, det enkla och det praktiska många gånger 

tror jag är mycket, mycket bättre, för risken är att man bara skriver handlingsplaner / … /  

(Eriksson). 

 

Vid Ungdomsroteln i Månsala uttrycker Amanda Jakobsson att ett samarbete mellan 

myndigheterna är nödvändigt när det gäller arbetet med ungdomar. Inom en snar framtid får 

Månsala kommun även en nyhet i form av en socialtjänstjour bestående av två medarbetare 

som ska finnas i polishuset och arbeta icke-kontorstid, det vill säga finnas tillhands i de fall då 

omedelbar handräckning eller rådgivning är nödvändigt från socialtjänstens håll, exempelvis 

under helger och nätter. Tidigare (och än så länge) har polisen endast möjlighet att kontakta 

socialnämndens ordförande, vilket inte varit en fungerande lösning på akuta problem då 

ordföranden i vissa fall kan vara bortrest, på fest eller otillgänglig av andra orsaker. 

 

/ … / vi har bra och nära samarbete med socialtjänsten, ungdomsgruppen, vi träffas varje måndag 

på förmiddagen och går igenom alla anmälningar som har kommit in under veckan och vilka 

förhör de behöver vara med på, vilka som ska kallas till medling och vi byter tips och idéer, det är 

väldigt bra / … / vi hjälper varandra, de kan ju ringa och fråga någon gång om vi har fått någon 
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anmälan, som de håller på med, och det är ju så vi måste jobba. Vi får inte se oss som olika 

myndigheter, utan det är ju ungarna vi vill hjälpa. / … /  (Jakobsson). 

 

När det gäller socialtjänsten i Månsala, uttrycks samma sak där, att samverkan är ett viktigt 

redskap. Enligt Rolf Hansson handlar det om att ta stöd och hjälp av andra i de fall då de inte 

på egen hand greppar situationen. Då kan det vara ett bra alternativ att ha ett resursmöte, där 

både skola, föräldrar och polis kan finnas representerade för att hitta de resurser som finns 

runtomkring individen och komma fram till gemensamma strategier. Samverkan är något 

han ser mycket positivt på. 

 

/ … / när det gäller samverkan då, samverka så mycket ni orkar! För det är så viktigt och skapa dig 

kontakter och allt du kan, för du har alltid nytta av det. Och när det gäller ungdomar skulle jag 

vilja säga såhär: Lyssna på ungdomarna! Hör vad de säger, kör inte över dem för de har hur 

mycket som helst att ge! Nå en dialog, det måste vi ha med varandra, då tror jag vi når en 

framkomlig väg. / … / (Hansson). 

 

Både Fältarbetsgruppen och polisen i Nysala är överens om att samverkan är det bästa 

alternativet när det gäller arbetet med ungdomar. Och där lyfts även vikten av att ur ett 

ungdomsperspektiv göra det bästa möjliga för att förhindra lidande. Just att arbeta utifrån 

ungdomarna och inte utifrån verksamhetens bästa. Något som också i rapporten med riktlinjer 

för samverkan kring barn och unga (Myndigheten för Skolutveckling m.fl. 2007) anges vara 

en av anledningarna till varför nationella riktlinjer behövs, genom att poängtera att det är för 

de ungas skull som samverkan ska fungera. Fältarbetsgruppen i Nysala uttrycker att det är av 

godo att vara två olika myndighetsrepresentanter när det exempelvis gäller arbetet med 

ungdomar i skolmiljö. De anser också att samverkan handlar om ett ungdomsperspektiv, där 

det viktigaste är att förhindra fortsatt lidande. Vid Ungdomsroteln i Nysala menar Elvira 

Isaksson att arbetet med ungdomarna behöver bestå av en bred front som hjälps åt, för att 

uppnå bästa resultat. 

 

/ … / De (polisen egen anm.) kan liksom prata mycket om, utifrån lagar och regler, vad som gäller, 

straff och så, medan vi (fältarbetsgruppen egen anm.) mer pratar om moral, etik och 

förhållningssätt. / … / för ungdomarna innebär (samverkan egen anm.) det förhoppningsvis att 

man uppnår bättre resultat, mindre lidande, tidigare upptäckter. / … / (Larsson & Rosén).  
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/ … / det visar ju på att liksom hela samhället hjälps åt, att det finns ett skyddsnät / … /  att det inte 

spretar åt olika håll, att man står på en bred front  / … / både socialtjänsten och många andra 

jobbar för barnets bästa eller ungdomens bästa  / … / (Isaksson). 

4.4.2 Ungdomar i riskzonen 

Kriminella handlingar behöver inte bli bestående, det handlar om vilka risk- och 

skyddsfaktorer som finns runtomkring ungdomen. Som tidigare redogjorts för angående 

individuella faktorer samt faktorer i familjen och i hemmiljön (se red. Andershed, Andershed 

& Söderholm Carpelan, 2010; Farrington & Welsh, 2007 m.fl.). har det också genom 

informanternas redogörelser kring sina erfarenheter av ungdomar som begår brott, bidragit till 

en bredare bild av just detta område.  Likheter går att se både vid en jämförelse av polisens 

erfarenheter, samt av socialtjänstens. Framför allt när det gäller Fältarbetsgruppen i Nysala, 

vars huvuduppgift är att röra sig ute bland ungdomar, mer än vad som är aktuellt för 

socialtjänstens handläggare i Månsala kommun. I socialtjänstens Öppenvårdsteam i Stjärnsala 

är arbetsuppgifterna en slags blandning av fältarbete och handläggning av ungdomsärenden 

vid socialkontor. Det handlar alltså om en jämförelse av erfarenheter både från polis och olika 

former av sociala myndigheter. Som tidigare redogjorts för (se red. Andershed, Andershed & 

Söderholm Carpelan, 2010; BRÅ-rapport 2005:13 m.fl.) så är det en tidig brottsdebut som 

oftast avgör om individen kommer att fortsätta sin kriminella bana. Och när det gäller 

engångsbrottslingar kontra avvikande beteende, är detta något som flera av informanterna 

vidhåller som viktiga skillnader, att med vissa ungdomar finns ingen oro, medan med andra så 

ringer starka varningsklockor. Nedan följer exempel på både arbetsmetoder samt erfarenheter 

av just ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk: 

 

Ungdomsavdelningen, Månsala 

/ … / jag tar kanske reda på – vad finns det för riskfaktorer och vad finns det för positiva faktorer 

som … där behöver jag leta för att kunna ta ställning till om jag ska gå vidare med dem. Men 

någon riskzon… det har jag aldrig, det vet jag inte vad det är (skratt). Nej, utan det ser man vad det 

finns för riskfaktorer runtomkring var och en. / … / (Hansson). 

 

Öppenvårdsteamet, Stjärnsala 

/ … / de som har ett avvikande beteende de har ju svårt för att ändra på sig, och ofta är det ju att 

det inte funkar så bra hemma… att det är som det är och det styrs ju inte upp hemma heller. Jag 

har ju flera stycken som har varit hos mig och de tycker att det har varit bra att man lyssnar och så 

har man liksom inget mer att ge. Även om de får verktygen så har de ingen lust att använda dem, 

det kan jag ju känna i vissa fall / … /  (Fransson). 
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Polisen, Stjärnsala 

/ … / det är ytterst, ytterst sällan det dyker upp ett problem, där man inte redan är… har förstått 

något, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det är ganska förutsägbart. / … / Jag kan ju säga 

det, det syns nästan… de är ute länge på helgerna eller på kvällarna, de går vind för våg på stan här 

på kvällarna, aldrig något sällskap, annars så är de ju ofta med föräldrar och sånt, men om de alltid 

är ensamma och är ute på stan och börjar dras till något gäng och… vi har ju haft 

enkätundersökningar och frågestunder och frågat ungdomarna vad skulle ni vilja göra och… ingen 

vet! De har inga önskemål / … / och man ser ganska snabbt om… här finns det ett föräldrastöd 

som kommer att ta hand om det här eller det här kommer vi nog att få jobba ett tag med / … / 

(Eriksson). 

 

Fältarbetsgruppen, Nysala 

/ … / det kan ju vara de som sitter själv eller de som är utåtagerande eller såna som man kanske ser 

dagtid på stan och sen på kvällen på fritidsgårdarna, alltså, man ser dem ganska ofta, de är ganska 

utmärkande oftast / … / ibland kan det ju bli ett ändamål, en självuppfyllelse, att vara kriminell 

 / … / Är jag inte bra nog på något annat, så är jag ändå bra på att vara kriminell, då får jag det 

bekräftat av socialtjänsten och av polis och… så får jag status där… visst möter vi sånt som: ”fan, 

jag var med i tidningen!” och man ser upp lite till häftiga rättegångar och sånt där.  / …  /  

(Larsson & Rosén). 

 

Ungdomsroteln, Nysala 

/ … / jag ser det såhär, varför lägga miljoner på grov brottslighet om man inte satsar på ungdomar, 

för det är ju ungdomar som blir grova brottslingar om vi inte gör någonting / … / om jag utgår 

ifrån mig själv, så är det ju en känsla man har, ja, vissa ungdomar kanske begår brott men jag har 

ingen oro för dem, ja, men den här… det kanske var en gång, ja, att det är något övergående. 

Medan med vissa känner jag på en gång att det här är inte bra. Det är viktiga faktorer som, hur har 

man det i hemmet? / … / och bara en sån enkel sak som att fråga den här ungdomen: ”Vad har du 

för drömmar?” ”ja, men vad tänker du om fem år?” Det är jättemånga av de här som vi säger, de vi 

har problem med, ja, men de har inga drömmar! / … /(Isaksson). 

4.4.3 Ungdomar som inte nått straffmyndig ålder 

Det anses vara viktigt med tidiga insatser för barn som löper en risk att utveckla ett kriminellt 

beteende. När det gäller barn/unga under 15 år inleds sällan polisutredning gällande det brott 

som begåtts såvida det inte gäller grövre brott. Socialtjänsten anses ha det främsta ansvaret för 

barnet/ungdomen som begått brottet, dock kan de välja att även påbörja en polisutredning 

(BRÅ-rapport, 2008; Socialstyrelsen, 2009). I de flesta fall, i de kommuner som undersökts 

närmare, verkar det också vara så det är i praktiken, att ungdomar under 15 år endast hamnar 
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under socialtjänstens tillsyn. I Stjärnsala arbetar polisen, enligt Rikard Eriksson, annorlunda. 

Där finns polisen med hela vägen, även gällande barn/unga under 15 år som begår brott. 

 

/ … / det kan vara ett samtal bara där… vad ska vi ta… grov skadegörelse eller ett inbrott eller 

någonting och någon är under fjorton så gör vi ofta så att då utreder jag någorlunda tills det är 

klart, sen tar jag hit föräldrar och ungdomen och så kommer soc och sen så tar vi en sittning på en 

kväll här, alltså inget förhör eller rättegång, utan, man pratar igenom det här och vad kan vi göra åt 

det här, på ett ganska okomplicerat sätt / … / (Eriksson). 

 

I Nysala har ungdomsroteln planer på att starta upp en typ av medverkan vid de samtal 

socialtjänsten har med ungdomar under 15 år som begått brott, för att vara delaktiga även där. 

Så där finns planer på en medverkan av typen som Stjärnsala kommun redan har, att båda 

myndigheterna ska finnas med kring ungdomen även om denne inte nått straffmyndig ålder. 

 

/ … / många föräldrar ringer hit till oss och frågar ”ja, men vad händer nu då? Ska inte ni göra 

någonting?” när det kanske är en trettonåring som har gjort något, men vi utreder ju inte brott (om 

ungdomen är under 15 år egen anm.) det är ju om det är särskilda skäl eller att det är någon över 

femton som är med, men, det är någonting som jag också tror på, att det kan vi visa redan där 

också att, ja, men vi finns också med / … / (Isaksson). 

4.4.4 Svårigheter med samverkan 

Eftersom det är olika myndigheter med olika typer av organisationsstruktur som ska 

samarbeta, finns det en rad fenomen som kan stå i vägen för ett fungerande samarbete. 

Författarna Danermark & Kullberg (1999) tar upp exempel på hämmande faktorer för 

samverkan och menar att dessa bland annat grundas i: 

 Oklara målformuleringar. 

 Skilda kunskapstraditioner och yrkesmässiga mål. 

 Skilda intressen ekonomiskt sett. 

 Olika organisationsstrukturer. 

 Otydlig fördelning av ansvar. 

 En ojämn relation mellan de som ska samverka 

 Skild etisk praxis 

 Samordningen fungerar dåligt. 
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Det som vid intervjutillfällena nämnts kring svårigheter med samverkan, har gemensamt för 

de tre kommunerna varit sekretessen. Även om de flesta verkar ha hittat vägar runtomkring 

den, uttrycks just den skilda sekretesslagstiftningen som ett av de främsta hindren för 

samarbetet mellan olika myndighetspersoner. I Nysala gavs även bilden av svårigheter 

gällande okunskap om varandras yrkesområden, gällande exempelvis omhändertagande av 

ungdomar enligt LVU 3§.  

 

/ … / Jag tror förståelsen för varandras jobb och vilka lagar och regler som styr, vi kan ju ibland 

känna en otrolig frustration när vi har problem med en ungdom och vi tycker att socialtjänsten inte 

gör någonting och ibland tycker de att, ja, men varför kommer det inte in papper eller varför 

skriver ni inte det eller varför gör ni inte si eller så? / … / När socialtjänsten till exempel 

bestämmer om LVU, hur går det till? Vad krävs? Alltså, att vi förstår, varför händer ingenting med 

den här ungdomen, varför blir det inget omhändertagande? SoL kontra LVU, frivillighet, ja, lite 

mer förståelse där och det här med att vi då får möjligheten att berätta hur vi jobbar. / … / 

 (Isaksson). 

 

När det gäller förhör med ungdomar under 18 år som misstänks för brott, framkommer också 

där ett gemensamt mönster för vilka erfarenheter informanterna har. Tidsbrist uttrycks vara 

den mest vanliga orsaken till varför socialtjänsten inte närvarar vid alla förhör med 

ungdomarna. Från både socialtjänsten och polisens sida framkommer, i alla tre kommuner 

(med reservation för Nysala kommun, där endast polis och Fältarbetsgruppen och inte 

myndighetsutövande handläggare på socialtjänsten uttalat sig) önskemål om mer resurser till 

deltagande vid förhör, eftersom mycket viktig information anses komma fram där. Det är 

också något som finns lagstadgat i 34 § 1:a stycket i Lagen om särskilda bestämmelser för 

unga lagöverträdare (LUL) där det framkommer att socialnämnden så snart det är möjligt ska 

få vetskap om att en utredning blivit inledd. Där finns dock en reservation för att detta ska ske 

om inga hinder finns (Thunved, Clevesköld & Thunved, (2001) 2007), alltså skulle det vara 

möjligt att tolka det som att tidsbrist eller brist på personal är ett sådant hinder. 

 

Ungdomsroteln, Månsala 

/ … / Socialtjänsten är inte med på alla förhör, men vi ringer ju alltid och… eller på 

måndagsmötena om vi vet att vi har något inbokat så säger vi det, att då och då ska vi ha förhör… 

”ja, vi kommer om vi kan” / … / man skulle önska att det fanns mer folk, det känner jag ju, alla de 

förhör vi har, de har ju inte möjlighet att skicka folk på alla förhör det är ju inte ofta de är med, 

utan det är ju då vid grövre brott / … / skulle jag ringa till dem och säga att jag vill att ni är med, 

det känns som att ni måste, då kommer ju de… / … /(Jakobsson). 
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Ungdomsavdelningen, Månsala 

/ … / vi brukar ju försöka vara med (på förhör egen anm.) i den mån vi har tid och möjlighet och är 

det inga föräldrar med så måste ju vi på något sätt in och närvara. Men oftast är ju föräldrarna med. 

Men det är alltid en fördel, tycker jag då, att kunna vara med under förhöret för då får vi ju 

information redan där / … / (Hansson). 

 

Ungdomsroteln, Nysala 

/ … / sen så är det ju lagstadgat att socialtjänsten ska vara med på förhör till exempel och det, det 

funkar inte här / … / har vi någon ungdom som är väldigt frekvent eller som har en handläggare 

som är kanske, ja, säg att ett LVU kanske är aktuellt, då kan handläggaren vara med / … / men 

vanliga småsnatterier eller engångsbrottslingar, det är sällan att socialtjänsten är med, aldrig skulle 

jag väl säga / … / (Isaksson). 

 

Sekretessen nämndes av alla informanter som den största delen till varför samverkan kan 

innebära många svårigheter, gällande exempelvis uppgiftsutlämning rörande enskilda 

individer. Sekretesslagstiftningen innebär för polisen att uppgifter kan lämnas ut till 

socialtjänsten och att de fallen i sig är sekretessbrytande, medan socialtjänsten styrs av en mer 

strikt sekretesslagstiftning som finns reglerad i 15 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) där uppgifter inte måste lämnas ut, utan det krävs då samtycke (Jensen, 1998; 

Thunved, Clevesköld & Thunved (2001), 2007). Dock upplever sig de flesta av informanterna 

ha hittat möjliga vägar att arbeta runt sekretessens svårigheter. 

 

Ungdomsroteln, Månsala 

/ … / soc har kanske striktare med vissa grejer att lämna ut, de sakerna behöver vi inte ha reda på, 

vi behöver inte ha reda på mer än vad vi behöver jobba med / … / och jag tror att mycket av 

sekretessen är osäkerhet, att man är okunnig i lagen, det behöver inte bli så, man kan sköta det utan 

att gå över gränser / … / (Jakobsson). 

 

Öppenvårdsteamet, Stjärnsala 

/ … / och det här med sekretess för övrigt i mitt arbete, jag får nästan alltid samtycke, jag har 

aldrig haft några problem med sekretessen / … / men i vissa fall, det här med sekretessen gör ju att 

det blir ett eländigt samarbete… folk är ju rädda för detta! Varför vet inte jag? / … / (Fransson). 

 

Polisen, Stjärnsala 

/ … / det handlar om det här med sekretesslagstiftning då, men kan man bara hitta former där man 

kan lägga det åt sidan och, jag menar, bara för att jag har sekretess om vissa saker så talar jag om 

det för soc så har ju de sin sekretess så det tar ju ut varandra då, och samtycket då som man skulle 
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kunna ha, som man alltid pratar om, det får vi alltid… vi frågar, i princip på alla va… det är inte 

många som känner sig illa behandlade på något sätt va, utan de får nog en känsla av att alla vill 

hjälpa / … / (Eriksson). 

 

Ungdomsroteln, Nysala 

/ … / och sen är det ju, alltså någonting som ändå ställer till problem, nu tycker jag att vi har hittat 

vägar att gå runt det, eller att jobba med det då, det är ju sekretessen. För oss är den oftast inget 

problem, vi har ju så att säga… fria rättigheter att lämna över de uppgifter vi… men ibland så 

saknar man en återkoppling och det är ju på grund av att socialtjänsten har en hårdare sekretess 

gentemot oss / … / jag tror att det gäller att hitta vägar runtomkring, men där gäller det ju att man 

har det där nära samarbetet. Att man vet var man har varandra, för annars tror jag att man är rädd 

liksom, ja, får man säga det här? Får man inte säga det här? Ja, vad gör vi nu? / … / (Isaksson). 

4.4.5 Samarbetets struktur 

När det gäller myndigheters strukturella olikheter, är det en viktig faktor som i hög grad 

påverkar samarbetet. För att undvika att barn och ungdomar ”hamnar mellan stolarna” krävs 

det att myndigheter förmår samverka kring vissa frågor. Det handlar även om rättssäkerhet 

kring ärenden där polis och åklagarmyndighet är inblandade, då blir samverkan med just 

socialtjänsten extra viktig (Socialstyrelsen, 2009). Strukturen behöver byggas redan på 

ledningsnivå och både kring mer allmänna samt specifika frågor som rör barn och ungdomar. 

Exempel på omständigheter där socialtjänst och polis bland flera samhällsaktörer behöver 

samverka är när det gäller: 

o Att uppmärksamma vad man anser vara riskmiljöer och kunna samordna insatserna. 

o Göra en översikt över barn och ungdomars behov och använda det som underlag för 

planering 

o Om hinder för samverkan finns, upptäcka dem och göra sig av med dem. 

o Skapa en plattform för gemensam kunskapsutveckling. 

o Med jämna mellanrum göra en uppföljning av samverkansarbetet. 

o Följa upp och utvärdera ungdomarnas upplevelser av insatserna (Myndigheten för 

Skolutveckling m.fl., 2007).  

Något som vidare starkt poängteras när det gäller strukturen för samverkan, är att det inte går 

att bygga en sådan verksamhet och organisera det utifrån ”eldsjälars” engagemang, utan en 

stabil och allmänt vedertagen struktur krävs. Det är en helhet som eftersträvas för att kunna ge 

den bästa möjliga hjälpen till de ungdomar som blir föremål för brottsutredning och 

eventuella straff samt behandlingar, alltså ska det ske för individens bästa och inte för 

verksamhetens (ibid.). När det gäller strukturen kring olika samverkansformer, har 
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informanterna från både polis och socialtjänst i de tre olika kommunerna återgivit tre skilda 

bilder av den praktiska strukturen. I Månsala kommun upplever både socialtjänst och polis att 

samarbetet fungerar mycket bra, det är också den kommun som av de tre även visat sig ha haft 

den mest långvariga och inarbetade formen för samarbete. 

 

/ … / Vi träffas en gång i veckan och har gjort under många, många år, jag tror att det har varit 

under tjugo-tjugofem år. / … / jag tycker ju att vi har en jättefin samverkan och liksom känner våra 

poliser, kan prata med dem  / … / (Hansson). 

 

I Nysala beskrivs samarbetet både som strukturerat, men främst då det gäller kontakten 

mellan polisen och socialtjänstens myndighetsutövande handläggare, samt vara mer styrt av 

vilka punktinsatser som ska göras. När det gäller kontakten med Fältarbetsgruppen, 

efterfrågar informanterna mer strukturerat samarbete. Och från både Fältarbetsgruppen och 

polisen uttrycks en önskan om mer struktur på det ”vardagliga” arbetet. Något som är viktigt 

att poängtera, utifrån informanternas redogörelser, är också att en omorganisering skett 

gällande socialtjänsten, vilket inneburit en ny sorts mottagningsfunktion. Detta beskriver både 

polisen och Fältarbetsgruppen som en möjlig orsak till varför ingen mer utvecklad form av 

samarbete ännu kommit igång. 

 

/ … / Dels så har vi (polisen och socialtjänsten egen anm.) ju regelbundna, kontinuerliga möten – 

lite olika om det är två gånger per halvår eller en gång per halvår. Sen kan det ju bli om vi känner 

att det är någon större oro kring någon person så har vi liksom direktkontakt med den 

handläggaren som sitter hos socialtjänsten… Fältarbetsgruppen har vi kontakt med på helgerna när 

vi jobbar kvällar om det är någonting… ja, vi hjälper varandra / … /  Kring punktinsatser är det 

inga problem, men det är ju det här vardagliga / … / något som jag verkligen skulle se som positivt 

var om man (socialtjänsten egen anm.) fanns direkt i huset / …  / (Isaksson). 

 

/ … / Vi har ju precis gjort en omorganisering, vi går under någonting som kallas Enheten för 

Mottagning (fingerat egen anm.) / … / Förr så var det ju så, då hade polisen en socialsekreterare 

stationerad, som satt därnere, men det var före min tid, kanske tio år sedan och det är väl lite dit 

man vill komma igen, tror jag. Att man ska kunna komma ner fort på ett första förhör. / … / Sen är 

det ju speciella riskhelger, sista april, Dansfestivalen, då har socialtjänsten ett samarbete med 

polisen, då sitter vi på station. / … / Och på så vis är det ju ett bra samarbete. / … / sen, de här 

dagliga rutinerna, där skulle man behöva få till något bättre. Vi har väldigt mycket nytta av 

varandra. Vi är ju på samma ställen. Vi jobbar ju med samma ungdomar. / … / (Larsson & Rosén). 
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Samarbetet i Stjärnsalas kommun mellan socialtjänst och polis utgår inte, enligt 

informanterna, från någon struktur med fasta rutiner som exempelvis träffar veckovis. Utan 

det fungerar utifrån en god kännedom från bådas håll kring vilka frågor som behöver bollas 

med varandra och då sker det mer utifrån en spontan telefonkontakt. 

 

/ … / även om vi inte har ett forum varje vecka så vet vi ju våra telefonnummer / … / har det varit 

något speciellt över en helg som vi tror ska bli något mer utav så kommer ju Rikard (polischef 

egen anm.)  med det och är det något vi ser och undrar över ja, då ringer jag till Rikard. / … /  

(Fransson). 

4.4.6 Vikten av personliga relationer 

Ett tema som återkommande dök upp under intervjuerna med representanter från socialtjänst 

och polis i de tre kommunerna, var att samarbetet kretsade främst kring personbundna 

faktorer. Något som gång på gång nämndes, var vikten av att ha en personlig relation till 

varandra. I ett fall betonades även vikten av att samverkan ska fungera utan rätt personkemi, 

men återkommande kan slutsatsen dras att samarbetets framgång oftast styrs av personbundna 

faktorer. Detta är något som Danermark & Kullberg (1999) tar upp gällande de förutfattade 

meningar som ofta råder kring samverkan, att det ofta talas om samarbetsformerna utifrån en 

psykologisk förklaringsmodell. Författarna menar att personkemi mellan samverkanspartners 

är en av flera betydelsefulla förutsättningar för lyckad samverkan (ibid.). När det gäller vikten 

av personliga relationer, uttrycks det gemensamt från informanterna att det spelar roll, men att 

det borde fungera ändå. Nedan följer exempel på de citat som återfunnits kring just 

personbunden samverkan för att illustrera den frekventa förekomsten av just denna aspekt av 

samarbetet: 

 

Månsala kommun 

Ungdomsavdelningen 

/ … / Det ska ju funka ändå, men det underlättar ju om man har en personkemi som stämmer, men 

det ska ju funka ändå, det tror jag ju det gör, för alla vi har ju inte personkemi med varandra, det är 

ju ett rapporteringssystem ifrån polisens sida då / … / (Hansson) 

  

Ungdomsroteln 

/ … / det är ju alltid lättare när man har någons ansikte… någon att bolla lite med, än att behöva gå 

den här myndighetsvägen, det är ju… det är inte bra och speciellt inte när det gäller 

ungdomsärenden, då ska man liksom bara kunna sitta och ösa, lite så / … / Nu har man ju lärt 

känna de här och man vet liksom vad man kan prata… nya, då känner man såhär… ja, sekretess hit 
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och dit och allting, men de här gamla vanliga, vi vet ju var vi har varandra och vad vi kan prata om 

och allt… vet att det inte kommer ut och vad vi kan göra för att underlätta för varandra/ … / 

(Jakobsson). 

 

Nysala kommun 

Fältarbetsgruppen 

/ … / Problemet är att mycket av samverkan är personbunden, att vi inte har riktiga bra 

arbetsmetoder för hur det ska fungera. Sen däremot, så kan jag ju ringa till de jag känner bäst, då 

ringer jag dem och så har vi en jättebra samverkan, så då funkar det ju bra, men att det är ju inte de 

här riktiga arbetsformerna så att vi har träffar då och då och under de här träffarna så gör vi det här 

och det här /…/ sen har väl övrig socialtjänst lite annan samverkan också, där träffas man ju i lite 

andra former/ … / Sen kan ju samverkan vara väldigt bra, även fast det är personbundet… men det 

är mer sårbart/ … / (Larsson & Rosén). 

  

Ungdomsroteln 

/ … / sen det här med att man får ett ansikte på varandra, att det är okej att kunna ringa och jag tror 

att just den här personliga kontakten också är jätteviktig  / … / (Isaksson). 

 

Stjärnsala kommun 

Öppenvårdsteamet 

/ … / Sen är ju stan liten och alla känner alla och jag känner ju Rikard (polischef egen anm.) 

väldigt väl / … / han kom hit i skarven när jag slutade sist, och det vi hade då, det var inte roligt 

alltså, då satt det en polischef därinne som inte var det minsta intresserad för någonting… 

skolavslutning, om vi kom in, ”ja, vad har du tänkt?” ”Skolavslutningen?”… ”Ja, det är 

skolavslutning, i år igen!” (skratt)  / … / Så lät det va, och nu är det liksom inget snack om det, 

Rikard är med, och det höjde de andra poliserna med när Rikard kom / … / (Fransson). 

 

Polisen 

/ … / Vi har ju någonting som kallas för närgruppsorganisation här med skola och soc och polis då, 

och mycket handlar ju liksom om att de olika förvaltningarna eller olika myndigheterna måste ju  

lita på att var och en gör det de ska, för det är ju ofta det som det faller på, att man bara gafflar och 

så gömmer man sig bakom någon sekretess eller någonting annat då / … /  (Eriksson). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informanternas erfarenheter av samverkan i 

de tre kommunerna Månsala, Stjärnsala och Nysala, mellan polis och socialtjänst visar 

på svårigheter gällande skillnader i tystnadsplikt, vilket också författarna Danermark & 

Kullberg (1999) tagit upp som en hämmande faktor för samverkan. Vidare har det även 

framkommit svårigheter kring medverkan vid förhör med unga och olika former av 
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bristande rutiner för samarbetet. I slutändan framgår det ändå, utifrån informanternas 

redogörelser, som att samarbetet i de flesta fall är framgångsrikt och att det, utifrån 

personbundna faktorer, går att ta sig runt de mer formella svårigheterna. Den lilla 

kommunens svårigheter handlar mer om att det är svårt att undkomma att alla känner 

alla. I de två större kommunerna finns en annan typ av resurser, något som dock inte 

behöver vara lika med bättre samverkan. Medan Månsala kommun har träffar varje 

vecka, möts socialtjänst och polis i Nysala några gånger per halvår. Något som också 

skulle kunna vara en förklaring till varför det också finns en lucka i kunskapen kring 

vad de respektive yrkeskategorierna arbetar med. Skillnader finns alltså mellan de tre 

kommunerna, men det finns också väldigt många liknande drag kring hur ungdomar 

som begår brott upptäcks, hanteras samt hur samverkan sker i praktiken. 

5. DISKUSSION/ SLUTSATSER 

5.1 Undersökningens svårigheter 

När det gäller urvalet av informanter, har jag under arbetets gång själv upptäckt brister, 

framförallt kopplat till att socialtjänstens representanter inte valts ut på liknande sätt i alla tre 

kommuner. I Nysala har kontakt tagits med Fältarbetsgruppen, som hör till socialtjänsten, 

men vars arbete är uppsökande och förebyggande och inte myndighetsutövande. Detta har 

försvårat möjligheten till en jämförelse av de andra två kommunernas sociala myndigheter, 

där det varit handläggare med myndighetsutövning som intervjuats. Det är främst på grund av 

svårigheten att komma i kontakt med socialtjänsten i Nysala och därefter tidsbrist som är 

orsak till detta. Dock anser jag att Fältarbetsgruppen har lika mycket att säga kring samverkan 

med polismyndigheten, som de handläggare som utgår från myndighetsutövande verksamhet 

har. Och just gällande socialtjänsten, har informanterna olika positioner överlag, eftersom 

decentralisering (Danermark & Kullberg, 1999) gjort kommunerna mer självstyrande ser 

också de olika sociala myndigheternas struktur olika ut. Därför har också undersökningen 

kretsat mer kring personliga erfarenheter av samverkan samt av arbetet med ungdomar som 

begår brott, snarare än att informanterna delar exakt samma yrkestitel. 
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5.2 Slutsatser kring ungdomar som begår brott 

5.2.1 Varaktigt respektive övergående kriminellt beteende 

I både litteraturen (se red. Estrada & Flyghed (2001), 2007; Pauwels & Svensson, 2009 m.fl.) 

och genom informanternas upplevelser av ungdomar som begår brott, har jag utifrån mina 

tolkningar sett en tydlig uppdelning av ungdomar som endast begår några enstaka brott, 

befinner sig i riskfyllda miljöer och umgås med kamrater som är brottsbenägna – utan att 

förbli kriminella livet ut – och de som söker spänning, har ett avvikande beteende och inte 

lika lätt upphör med sina brottsliga aktiviteter. Just risk- och skyddsfaktorer är en stor och 

viktig del gällande att avgöra vilka ungdomar som faktiskt är i riskzonen för mer varaktigt 

kriminellt beteende och vilka som det inte kommer att påverka negativt i någon större 

utsträckning. Utifrån undersökningens samlade resultat kring kriminalitet i ungdomsåren, kan 

alltså slutsatsen dras att vissa ungdomar begår brott men blir inte brottslingar för det, medan 

andra ungdomar dras till den kriminella livsstilen som en karriärmöjlighet. Avsaknaden av 

konventionella (Ohlsson & Swärd, 1994) ambitioner och livsmål kan vara en stor orsak till 

varför vissa individer inte ser några fördelar med att leva ett ”hederligt” liv. Gemensamt för 

informanterna är just de återkommande tankarna kring oron vissa ungdomar väcker, genom 

att sakna framtidsutsikter. Vad det handlar om, är alltså inte att peka ut och stigmatisera unga 

som begår enstaka brott. Det är som tidigare redogjorts för, oftast en övergående livsfas. I de 

fall då det är ett ”symtom” på social problematik, kan också unga som begår brott vara en 

indikator på antingen problem kopplat till individen och/eller familjen samt ett tecken på att 

vissa ungdomar inte känner sig hemmastadda nog i samhället för att acceptera dess regler och 

normer. Samhällets reaktion rör sådant som ”normen” bestämt är brottsligt beteende. Alltså 

kan det ibland vara mer korrekt att benämna det normbrytande beteende snarare än brottsligt 

beteende (Socialstyrelsen, 2009). Det viktigaste är att fånga upp dem som närmar sig 

riskzonens gräns för vad som kan komma att bli en varaktig livsbana.  

5.2.2 Polisens och socialtjänsten syn på ungdomar som begår brott 

Det råder liknande inställning från de båda myndigheternas håll när det gäller ungdomar som 

begår brott. Att ungdomar behöver många olika insatser och att det handlar om att bygga upp 

relationer och skapa kontakter ute i ”verkligheten”. Slutsatsen som kan dras utifrån det är att 

de båda yrkeskategorierna har fler likheter än olikheter, åtminstone när det gäller arbetet med 

ungdomar. Vad som skiljer dem åt, är lagstadgade möjligheter till vissa ingripanden samt 
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skillnader i sekretesslagstiftningen och samtidigt har socialtjänsten ansvaret för att adekvata 

insatser ges till de ungdomar som kommer i kontakt med både polis och socialtjänst. 

5.3 Slutsatser kring samverkan 

Under intervjuerna har frågan ställts om det finns några nackdelar med att samverka, men det 

är endast fördelar med samverkan mellan socialtjänst och polis, enligt informanterna. 

Svårigheter har uppmärksammats och en önskan finns om ännu mer utvecklade 

samarbetsformer. I Göteborgs Ung och Trygg-projekt finns en modell där socialsekreterare 

arbetar fysiskt nära polisen, de delar lokaler och är på alla sätt involverade i varandras arbete 

och rutiner kring ungdomsärenden (Forkby, 2007).  Liknande arbetsformer efterfrågas även 

bland de informanter jag träffat, att bokstavligt talat få möjligheten till ett närmare samarbete. 

Den slutsats jag dragit utifrån detta är att polis och socialtjänst har stor nytta av varandra och 

att de är medvetna om vikten av att samarbeta med varandra samt att en fysisk närhet, som 

exempelvis samma lokaler och fasta rutiner för gemensamma uppdrag, är något som borde 

utökas ytterligare. Något som också fångat min uppmärksamhet extra mycket under 

bearbetningen av intervjumaterialet är den samstämmighet som råder mellan myndigheterna 

kring vikten av personliga relationer med dem man samverkar med. Det är givetvis ingen 

överraskning eftersom det mesta i vårt samhälle är känslostyrt, men ändå ett sådant tydligt 

mönster att det varit en av de faktorer jag valt att framhålla tydligt på grund av att jag anser 

det vara mycket intressant att det i slutändan är den personbundna delen av samarbetet som 

avgör hur framgångsrikt det blir i praktiken. Detta är även något som författarna Danermark 

& Kullberg (1999) skriver om, just vikten av personkemi. Goda samarbetsrelationer ger 

kanske också större förutsättningar att skapa goda relationer till de ungdomar man samverkar 

kring? Samverkan är alltså i allra högsta grad personbundet samtidigt som de flesta inser 

nyttan av det och det borde bana väg för framtida utvecklingsmöjligheter.  

6. Sammanfattande reflektion 

Mitt syfte var att ta reda på om samverkan mellan polis och socialtjänst inverkar på arbetet 

med ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/ eller missbruk. Vad jag kommit fram till är att 

det har en stor inverkan på arbetet med ungdomarna, eftersom det är först när olika 

samhällsdelar samverkar som en helhetsbild kan framträda och i den bilden kan detaljer som 

socialtjänst sett, polisen sett och även skolan tagit del av – sammanfoga bitar som eventuellt 

ger upphov till oro och därmed kan tidiga insatser sättas in. Något som kanske inte blir fallet 
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om myndigheterna arbetar var och en för sig, utan kontakt med andra representerade 

verksamheter som rör just ungdomen. Genom att flera aktörer deltar under samma sorts 

process kring ett ungdomsärende, ger det också ur den unges perspektiv en större möjlighet 

till tidiga insatser och därmed undviks också onödigt lidande. Både polis och socialtjänst har 

kunskaper, var och en på sitt håll, som då de möts bildar en bredare kunskapsbas att stå på och 

kan därmed även bidra till att stärka yrkesroller samt ge upphov till effektivare arbete med 

just ungdomar i riskzonen för att fortsätta med kriminalitet och/eller missbruk. 

 

Vad jag ytterligare skulle vilja vägt in i min undersökning och som jag under arbetets gång 

insett är en mycket viktig del i samverkan kring just ungdomar, är givetvis skolans roll. 

Genom att titta på den treenigheten – skola-socialtjänst-polis – hade det kommit med 

ytterligare en viktig pusselbit för att fördjupa helhetsbilden av samverkan kring ungdomar. Så 

vad jag tar med mig från arbetet med den här uppsatsen är en insikt om att samverkan kring 

dessa ungdomar inbegriper en rad olika aktörer och att polis och socialtjänst är en del av 

någonting stort med förgreningar i flera olika områden av den unges liv.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 

 

VERKSAMHETEN (polis/socialtjänst) 

o Vilket yrke har Du? Befattning? 

o Hur ser verksamheten ut? Målsättningar, arbetsmetoder, resurser mm. 

o Hur arbetar Ni, i verksamheten, med ungdomskriminalitet/missbruk? 

 

UNGDOMSKRIMINALITET 

o Vilken är Din syn på ungdomskriminalitet ur ett samhällsperspektiv? 

o Vilka faktorer anser Du är viktiga att tänka på i arbetet med ungdomar i riskzonen? 

o Hur ser läget ut i kommunen när det gäller ungdomar som begår brott? 

o Tycker Du dig kunna se några förändringar över tid? 

 

SAMVERKAN 

o Samverkar Din verksamhet med Socialtjänsten/Polisen? Om inte, borde verksamheten 

samverka med Socialtjänst/Polis? 

o Om samverkan finns, på vilket sätt sker det? Kring vilka specifika arbetsuppgifter? 

Finns det någon struktur kring samarbetet att utgå ifrån? Långsiktig plan?  

o Ser Du några fördelar med att samarbeta kring ungdomar i riskzonen? Vilka 

möjligheter finns? 

o Ser Du några nackdelar med att samarbeta? Vilka svårigheter finns? 

o Vad kan förbättras/utvecklas när det gäller samarbete mellan verksamheterna 

(polis/socialtjänst)? 

o Är ett samarbete mellan socialtjänst och polis nödvändigt för att uppnå bra resultat i 

arbetet med ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk? 

 

 

 

 

 

 


