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ABSTRAKT: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad och förbättrad kunskap om 

arbetet och samarbetet mellan socialtjänst och polis i en svensk mellanstor stad, vad gäller 

återanpassning av unga lagöverträdare till samhället. Undersökningen har antagit en 

kvalitativ komparativ/jämförande forskningsdesign där intervjuer genomfördes dels med 

polisens ungdomsgrupp dels med enheten MST på socialtjänsten. Resultatet påvisar ett 

behov av en ökad förståelse för varandras arbete, en önskan om ett närmare samarbete och 

bättre kunskaper om vad som sker bortom de egna arbetsuppgifterna. Trots detta 

framkommer det i resultatet av undersökningen att man respekterar och värderar varandras 

arbeten och att man kompletterar varandra väl.  

NYCKELORD: Social services, police, cooperation, juvenile (youth crime), 

rehabilitation programs, reentry, MST. 
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Inledning 

Socialtjänst och polis förefaller båda komma i kontakt med ungdomar som har begått 

brott och därför vill vi med denna uppsats undersöka hur det gemensamma arbetet ser ut 

på lokal nivå. Om detta arbete fungerar bör ungdomarna inte längre bli fall för polisen. I 

denna uppsats undersöks hur det lokala arbetet och samarbetet ser ut med 

återanpassningprogram för unga lagöverträdare. Denna frågeställning blir än mer 

aktuell då en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2013 gör det möjligt att 

socialtjänst och polis tillsammans diskutera insatser för varje enskild individ (SFS 

2012:804). 

 

Johansson (2011) berättar i sin artikel att det kan uppkomma något som beskrivs som 

"fallgropar" i samarbete mellan socialtjänst och polis. Författaren menar att 

socialtjänsten kan komma att påverkas av polisens straffrättsliga normer vilket i sin tur 

medför att det socialrättsliga arbete som socialtjänsten utför blir mer och mer 

straffrättsligt inriktat i utredningar. Detta nya förhållningssätt tycks uppkomma trots att 

socialtjänsten rent personalmässig är överrepresenterat. Johansson (2011) menar att 

polisens maktutövning och inflytande på det gemensamma arbetet blir negativt 

påverkat.   

 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2012) anges vikten av att de individer 

som begått brott får den hjälp de behöver för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna 

återanpassas till samhället. För att göra det måste varje organisation som arbetar med 

ungas återanpassning ta sitt ansvar, ett ansvar som grundar sig på samverkan. Att se på 

individens behov vid utslussningstillfället är avgörande för hur framtiden kommer att se 

ut och avgör till stor del om individen kommer att återfalla i brott eller inte. Det är 

således viktigt att se på arbetet med att återanpassa unga lagöverträdare till samhället ur 

ett preventivt perspektiv, att förstå att den som begått brott tidigare löper stor risk att 

göra det igen och därför är insatser mycket viktiga även för kommun och stat, inte 

enbart för individen och dess omgivning. Dock visar rapporten från BRÅ att samarbete 

mellan organisationer brister och att ungdomar som är i behov av insatser istället faller 

mellan stolarna (Ibid). 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra till ökad kunskap om det lokala arbetet med återanpassning av unga 

lagöverträdare. Frågeställningar som berörs är, finns/förekommer samverkan mellan polis 

och socialtjänst i fråga om återanpassningsarbetet? Hur ser samarbetet ut gällande 

återanpassningen? Hur definierar respektive organisation begreppet unga lagöverträdare, 

finns samsyn? Vad anser respektive organisation om återanpassningsarbete?  

 

1.2. Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår studie till att undersöka hur socialtjänsten och polisen lokalt 

samverkar med återanpassningen av unga lagöverträdare till samhället.  

2. Kunskapsläge och tidigare forskning 

Nedan följer presentation av den tidigare forskning som vi anser vara relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Tematisering och kategorisering av tidigare 

forskning avgjordes på grundval av att vi först avsåg att förklara internationell forskning 

gällande återanpassningsprogram för unga lagöverträdare. Nationell forskning blir aktuell 

genom frågan om varför samverkan mellan socialtjänst och polis finns överhuvudtaget. 

Denna kategori följs av exempel på återanpassningsprogram som vi funnit vara de 

vanligaste och mest omtalade inom svensk forskning. Bakgrundsmaterialet, artiklarna, är 

insamlat från databaserna Primo och Pro-Quest som innefattar pålitliga peer-reviewed 

artiklar samt material från myndigheter och från Brottsförebyggande rådet som arbetar på 

uppdrag från regeringen.  

 

2.1 Internationell forskning  

Det finns mycket forskning på metoder som används vid arbetet för att återanpassa 

vuxna kriminella till samhället, men forskning om återanpassning för unga finns det 

mindre forskning om (Christian, Martinez, Panuccio & Sullivan, 2012). Att i tidig ålder 

bli dömd för brott är en inkörsport för att senare i livet utveckla ett vuxet liv som 

brottsling (Ibid). Målet med anpassningsprogram är att styra ungdomarna mot socialt 

hållbara vägval i livet och att ett socialt stöd från samhället, familj och vänner är en 

viktig del i återanpassningen för att ungdomarna i framtiden ska avstå från ett kriminellt 
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beteende. Genom långgående sociala insatser, med fokus på arbete och utbildning för 

ungdomarna minskar risken för återfall jämfört med metoder som används under 

kortare perioder. Man hänvisar till viktiga grundelement som engagemang i skola, 

sociala kontexter ungdomar befinner sig i och trygga band till familjen (Abrams, Terry 

& Franke, 2011). Motivation och förstärkning från sociala nätverk är nödvändigt för att 

hjälpa de unga tillbaka till samhället och tillbaka till ett socialt accepterat liv. Det är 

viktigt att ha stöd från omgivningen och egen motivation för att kunna avstå från ett liv 

präglat av kriminella beteenden (Christian et al., 2012). Samma problem som blir 

aktuella för de flesta ungdomar- utbildning, sysselsättning, bostad blir aktuella för 

ungdomar som avtjänat påföljder men dessa ungdomar löper större risk att bli socialt 

isolerade. Utan hjälp från samhället blir vägen till en ljus framtid ännu svårare än för de 

flesta andra. Med bra hjälp förbättras framtidsutsikterna, en hjälp som är livsavgörande 

(Sullivan, 2004). Bergseth och Bouffard (2008) menar i sin studie att trots bra insatser 

och stöd från familj och vänner så kan återanpassningen försvåras av en negativ syn på 

tidigare kriminella från samhällets sida. Forskning visar att en negativ syn påverkar 

ungdomarnas egen självbild och självkänsla, något som ofta utmynnar i ett fortsatt 

kriminellt beteende.  

 

2.2 Återanpassningsprogram  

För unga lagöverträdare är det viktigt att efter avtjänat straff bli erbjuden insatser som 

hjälper till att lämna den kriminella verksamheten bakom sig och göra det möjligt att 

leva ett socialt accepterat liv. Återanpassningsarbetet skapas för att göra det möjligt att 

hantera ungdomarnas unika behov och även göra det möjligt att kontrollera risker för 

den allmänna säkerheten. Att som ung lagöverträdare själv ta sig an samhället och att 

själv kunna bygga upp ett nytt acceptabelt liv är svårt om än omöjligt. Att bli tilldelad 

en mentor har visat sig vara positivt (Bergseth & Bouffard, 2008). Christian et al. 

(2012) menar att om ungdomen ska kunna förändras är det viktigt att den unge själv vill 

förändra sin situation och gör sig tillgänglig för stöd genom olika program eller 

behandlingar. Utan att själv vilja förändras är det omöjligt att påverkas. Kvalitativa 

fallundersökningar som gjorts på unga pojkar som avtjänat sina påföljder för brott i 

USA visar att för att de ska kunna förändra sitt beteende måste de själva ha en vilja att 

förändras. Det handlar här om en mental inställning. I studien framkommer att 

investeringar som den unge gör i familjen, samhället och för sig själv kommer att 
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resultera i minskad brottsbenägenhet. Motivationen har betydelse men stöd från familj 

och andra inblandade är i slutänden avgörande (Ibid).  

 

2.2.1 Individ- eller gruppbehandling? 

I en studie av Assher, James, Laan, Roo och Stams (2012) pekar resultatet på att 

återanpassningsprogram är mest effektivt om den är väl genomförd och består av 

individuella behandlingar. Gruppbehandlingar visar inte ge lika bra resultat utan 

ungdomar tenderar att förstärka sin kriminalitet. Det brottsliga tänkande och beteendet 

kan förstärkas när behandlingen sker i grupp. Genom individuell behandling skapar 

man möjligheten att se till individernas behov och egenskaper. Bäst effekt uppnås 

genom individuella behandlingsmetoder som är noga utvalda efter den unika 

ungdomen, inte genom deltagande i gruppinterventioner. Resultatet grundar sig på en 

meta-analys gjord på 5500 amerikanska unga pojkar. Man kom även fram till att det 

inte är av betydelse hur snart insatser sätts in eller varaktighet av behandlingen. 

Resultaten visade även att när frekvensen av kontakter per månad ökade och man har ett 

mer intensivt eftervårdsprogram så minskar risken för återfall (Ibid).  

 

2.3 Nationell forskning 

I en rapport från BRÅ (2008) menar forskarna att det inte är enskilda faktorer som är 

orsaken till att ungdomar begår brott och utvecklar kriminella beteenden. Det är en 

samverkan mellan sociala-, individuella-, och familjära faktorer som tillsammans utgör en 

grundstomme som varje individ står på. Antingen kan denna vara positiv för den unge men 

den kan även vara av negativ karaktär. I det senare fallet löper därmed den unga större risk 

att utveckla beteenden som inte är socialt accepterade, i detta fall brott. Med denna 

grundtanke inom forskningen kan man därför utveckla program som fungerar preventivt i 

fråga om att hjälpa unga lagöverträdare att leva ett liv utanför kriminalvårdens väggar. För 

att kommunerna ska kunna bygga upp fungerande program för att de unga ska återanpassas 

till samhället så måste man se till individens bakomliggande orsaker till avvikande 

beteenden och därefter utveckla program som är, så gott det går, individuellt anpassade. 

För de ungdomar som begått, av vad lagen anger, grövre brott så visar forskning att dessa 

individer är i ett behov av större och mer omfattande insatser än de ungdomar som begått 

mindre och enstaka brottföreteelser. Forskningsrapporten från BRÅ (2008) visar vidare på 

att de flesta kommuner under tiden för undersökningen (mitten av 2000-talet) inte anpassar 
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program och behandlingar till ungdomarna efter vilken typ av brott som begåtts eller hur 

faktorer runt om påverkar och har påverkat den unga. Man har här kommit fram till att 

insatser ges beroende på vilken kommun som har ansvaret och hur kommunens arbetssätt 

ser ut. Därmed tas varken vårdbehov eller problemtyngd med i valet av insats.  

Rapporten från BRÅ stödjs av forskningsresultatet som Edvall Malm (2012) kommit fram 

till i sin avhandling om samverkan kring ungas kriminalitet och missbruk. Avhandlingen 

visar att trots vikten av samverkan mellan socialtjänst och polis så bör arbetet med 

ungdomskriminalitet även ses ur ett större perspektiv. Man bör se och möta problemen på 

en samhällelig, kommunal och individuell nivå. Edvall Malm (2012) poängterar att 

samverkan mellan socialtjänst och skola är viktigare än samverkan mellan socialtjänst och 

polis. I skolan ser man till de enskilda ungdomarna istället för enbart den kriminella 

handlingen, vilket forskaren menar kan vara fallet med samverkan mellan socialtjänst och 

polis. 

År 2012 kom BRÅ med en rapport över statistik för antalet återfallsbrott. I rapporten anges 

att allt tyder på att de individer som tidigare begått brott och återfaller utgör en betydande 

andel av totala antalet brott som begås i Sverige. Statistiken visar att 50 % av de manliga 

unga lagöverträdarna återfaller i brott inom de närmaste åren. Ju högre brottsbelastning 

desto större är risken för återfall. Viktigast för att arbeta preventivt, menar man i artikeln, 

är att motivera ungdomarna att vilja utveckla sig själv och sin personlighet. Få bra betyg i 

skola och fungera väl med personer i sin omgivning. Detta innebär att insatser bör ges till 

ungdomarna och däri inkludera den sociala omgivningen och se till att denna gynnar 

individen, inte missgynnar (Ring & Westfelt, 2012).    

 

2.4. Exempel på vanliga återanpassningsmetoder i Sverige  

2.4.1 MST  

Multisystemisk terapi (MST) är en behandlingsmetod som ofta används för 

återanpassning av unga lagöverträdare till samhället. Metoden fokuserar på individens 

sociala miljö, vilka relationer som finns till familjemedlemmar, kamrater, skolpersonal 

med flera och på vilket sätt de påverkar. Syftet är att ungdomen tillsammans med 

föräldrar själva hanterar de miljömässiga och sociala svårigheter och problem som kan 
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uppstå. Terapeuten ger de verktyg som behövs för ett framgångsrikt arbete med 

problemlösningar (Henggeler, 2001). En undersökning av Borduin och Sawyer (2011) 

visar att återanpassningsprogram ger bättre resultat än andra individbaserade 

behandlingar. Studien visar även att de positiva effekterna av MST följer ungdomar till 

vuxen ålder. MST har visat sig vara effektivt för att minska ungdomars antisocialt 

beteende men lite är känt om processen och effekterna utifrån ett familjeperspektiv. Vid 

en kvalitativ studie av föräldrars och ungdomars upplevelser av MST resulterade i ett 

stöd för teorin om att MST leder till förändring. De föreslår även vissa anpassningar 

som kan öka effekten av behandlingen, såsom att uppmärksamma påverkan av 

avvikande kamrater samt löpande stöd till familjer som kämpar för att upprätthålla 

strategier efter den föreskrivna behandlingsperioden (Baruch, Butler, Casdagli, Pistrang 

& Tighe, 2012). MST har visat sig vara ett lovande tillvägagångssätt för att genomföra 

effektiva behandlingar även när man kombinerar det med andra psykiska behandlingar 

(Dukes, Glisson, Green, Hemmelgarn & Schoenwald, 2010).  

 

2.4.2 ART 

Syftet med behandlingsmetoden Aggression replacement training (ART) är att minska 

aggressivitet hos individer samt att lära dessa hur man kan och bör agera för att bli 

socialt accepterade. Metoden har använts under årtionden men det finns trots detta 

begränsade studier på dess effektivitet (Kaunitz & Strandberg, 2009). År 2010 gjordes 

en undersökning i USA med utgångspunkt att utvinna evidensbaserade bevis på dess 

effektivitet. Vad som framkom är att metoden är mycket kostnadseffektiv och genom 

tester med kontrollgrupper framkom att metoden ger vad den lovar, det vill säga 

minskad aggressivitet och ökad social kompetens hos ungdomarna (Amendola & 

Oliver, 2010). Kaunitz och Strandberg (2009) anger i sin studie att i Sverige används 

ART i ett stort antal kommuner och storstäder. Då den inte är licenserad i landet så kan 

vem som helst utbilda sig och skapa sig själv en titel som expert inom området. 

Användningen av metod sker av majoritet hos socialtjänst och då främst inom 

öppenvården och den lämpar sig på individer som lider av diverse socialt avvikande 

problem. Behandlingen består av tre delkomponenter som man arbetar med i grupp. 

Delkomponenterna som är inriktade mot social färdighetsinlärning, ilskekontrollträning 

samt att träna deltagarna i moraliskt tänkande bildar tillsammans en helhet. 

Behandlinssessionerna är fördelade som tre pass per vecka under en tioveckorsperiod. 
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Varje session tidsbegränsas till strax under en timme och för vardera sessionen under 

veckan tränas deltagarna på varje delkomponent per gång. Som instruktör för 

behandlingen används ART-utbildad personal. Metoderna som används bygger på 

principerna om att förminska det negativa och lyfta upp det positiva inom varje 

deltagare. Detta sker genom stegvis integrering till samhället och samhällets normer. 

Till en början används rollspel som inlärningsmetod där instruktören spelar upp olika 

scenarion med förslag på hur man bör agera. Detta förmedlas genom rollspel för att 

återuppväcka kunskapen om vad som är socialt accepterat hos deltagarna, som sedan 

själva får medverka i rollspelen. De tränas med andra ord på hur de kan och bör handla 

med vardagliga dilemman och situationer på ett "normalt" sätt. Mognaden utvecklas 

således med beslutsprocessen hos samtliga (Ibid). 

3. Teori 

Begreppet samverkan anser vi vara relevant för att undersöka, tolka och analysera 

resultatet i studien. Nedan följer en presentation och tidigare forskning om begreppet.  

 

3.1. Samverkan   

Hatcherb, Maschia, Schwalbec & Rosatod (2008) dokumenterade behov som ungdomar 

inom kriminalvården har av tjänster i verksamheter inom vård och omsorg, utbildning, 

rättsväsende samt användningsmönstret av dessa tjänster. De områden som granskades var 

hälsa- och sjukvård, skola, sociala tjänster, psykisk hälsa, missbruk samt 

ungdomsbrottslighet. Även om vi har en allmän förståelse för de riskfaktorer som kan leda 

till att ungdomar blir kriminella och att de haft kontakt med någon av verksamheterna på 

grund av dessa måste man kartlägga användningsmönstret. Det är viktigt att se till de 

tjänster som ungdomarna och deras familjer tidigare haft behov av för att sedan 

effektivisera dessa och utveckla nya vägar för samverkan mellan verksamheterna. 

Forskarna framhåller att det bör finnas en modell för hur man ska förhålla sig vid en 

bedömning av ungdomen så att man inte missar något servicebehov och därmed någon 

riskfaktor som kan leda till kriminalitet. Att identifiera de fysiska och psykiska behoven 

hos ungdomarna och samordna remisser och tjänster menar forskarna är viktigt. 

Socialarbetare befinner sig i en idealisk position för att tillsätta tjänster inom de områden 

där ungdomen behöver hjälp istället för att de ska hamna inom kriminalvården (Ibid). 
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Organisationer beskrivs av Edvall Malm (2012) som öppna system som samverkar, skapas 

och formas tillsammans med förändringar och utveckling i samhället. En fungerande 

organisation är beroende av att samverka med andra organisationer för att kunna skapa ett 

effektivt och trovärdigt arbete. Forskaren beskriver tre domäner i vilka samverkan sker. 

Den första och dominerande domänen är den politiska som arbetar utifrån ett 

samhällsperspektiv. Här finner vi folkvalda personer som har ett övergripande ansvar och 

som anger krav på samspel mellan i detta fall socialtjänst och polis. Den andra domänen 

utgörs av administration som leder respektive organisation utifrån ett hierarkiskt 

perspektiv. I denna domän avgörs lokala bestämmelser och arbetssätt. Den tredje och sista 

domänen utgörs av professionella vilka innebär personalstyrkor som arbetar direkt med 

klienter som i detta fall utgörs av ungdomar. Inom denna domän avgörs vilka insatser som 

lämpar sig bäst för varje individ och man arbetar därmed utifrån ett individperspektiv. 

Samverkan mellan socialtjänst och polis är inte enbart ett samarbete mellan 

personalstyrkor, utan arbetet återfinns på samtliga plan. Inom och mellan domänerna sker 

utbyten av åsikter, information, förfrågningar och så vidare. I slutänden sammankopplas 

handlingarna mellan domänerna och organisationerna vilket skapar ett gemensamt 

handlingsnät. Edvall Malm (2012) menar att det är i detta handlingsnät som man finner 

information om hur socialtjänst och polis samarbetar och överför information till varandra. 

För att undersöka kopplingar mellan organisationerna har forskaren använt sig av fem olika 

nivåer av samverkan för att undersöka hur samarbete mellan socialtjänst och polis ser ut. 

Kommunikation där man talar öppet med varandra både inom organisationerna, mellan 

domäner och mellan organisationerna. 

Samarbete där socialtjänst och polis gemensamt arbetar utifrån det specifika fallet, den 

specifika ungdomen. 

Samordning vilket innebär att man tillsammans organiserar gemensamma insatser, att 

arbeta tillsammans under en specifik händelse. 

Koalition där man arbetar separat men under samma tak, vilket innebär att man befinner 

sig på en gemensam plats med ett gemensamt mål och syfte men där vardera organisation 

utför sin specifika del av arbetet. 

Intergration där man har för avsikt att skapa en ny gemensam identitet. 
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I en studie av BRÅ (2012) menar forskare att en samsyn vad gäller de uppdrag och mål 

som organisationerna har, att respektive organisation och dess gemensamma arbete leds 

under tydlig styrning samt att det finns resurser, är vad som kännetecknar en god 

samverkan. Att ha god kunskap om de andra aktörerna, både hur arbetssätt ser ut men även 

vilka förutsättningar vardera har gynnar samarbetet i form av ökad respekt för varandra. 

Genom detta förhållningssätt ges möjlighet att skapa ett individuellt nätverk med samtliga 

aktörer (BRÅ, 2012). 

4. Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning utifrån ett tolkningsperspektiv. I följande 

avsnitt presenteras valet av metod, deltagare, hur vi gått tillväga och etiska 

ställningstaganden.  

 

4.1 Metodval 

Den forskningsmetod som användes i studien var en kvalitativ komparativ 

intervjuundersökning för att göra det möjligt att undersöka tankar och åsikter om ett 

specifikt tema. Bryman (2011) beskriver undersökningsmetoden som en metod där man 

undersöker minst två kontrasterande fall med identiska undersökningsmaterial och vi har 

utfört semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Då resultaten i slutändan 

kom att jämföras antog frågorna dels slutna-svarskaraktär dels frågor med öppna-

svarskaraktär i fråga om attityder och åsikter. Syftet med studien var att kartlägga både 

processer samt attityder och åsikter för att sedan jämföra den data som framkommit från 

respektive organisation. Valet av undersökningsmetod grundade sig på tanken att 

undersöka ur ett tolkningsperspektiv, att förstå snarare än att förklara. Ur ett 

tolkningsperspektiv är det viktigt att vara medveten om den förförståelse vi besitter och att 

utifrån informationen tolka och förstå vad som förmedlas under och efter intervjuerna 

(Allwood & Erikson, 2010). Intervjudeltagarna hade möjlighet att påverka vad de själva 

ansåg vara av vikt för intervjun. Så länge intervjun resulterade i ett material som kunde 

analyseras utifrån de utgångspunkter som valdes så kunde deltagarna själva föra intervjun i 

vad vi ansåg vara rätt riktning. Vid intervjutillfället höll vi en flexibel position men behöll 

samtidigt fokus och struktur för att inte tappa fokus på syftet (Bryman, 2011). 
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4.2 Urval och Intervjudeltagare 

Deltagarna till denna undersökning valdes ut genom ett målinriktat urval. Bryman (2011) 

beskriver denna typ av urval inom den kvalitativa grenen inom forskningen som ett 

strategiskt urval som inte sker slumpmässigt. Vi ville intervjua relevanta personer för 

undersökningen. Urvalet skedde genom ett snöbollsurval där kontakterna upprättades som 

en ingång till vardera organisationen. Dock mötte vi svårigheter utifrån urvalsmetoden då 

det var svårt att skapa en ingång och komma i kontakt med relevanta intervjudeltagare. Vi 

tog istället direktkontakt med de mest relevanta enheterna på respektive organisation och 

därifrån upprättades kontakter som sedan ledde till rätt intervjudeltagare. På socialtjänsten 

upprättades en kontakt med enhetschefen inom MST-teamet som sedan skapade en 

representativ grupp. Hos polisen var intervjudeltagaren tillfrågad av sin kollega, vilken vi 

först skapat kontakt med.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi började med att söka tidigare forskning inom området och valde ut de artiklar som vi 

ansåg vara relevanta för uppsatsen. Vi delade upp sökningen genom att Elina sökte efter 

och sammanställde internationell forskning och Anna sökte efter och sammanställde 

nationell forskning. När vi fått en överblick och sammanställt kunskapsläget så påbörjade 

vi arbetet med intervjuguiden och sedan utförandet av intervjuerna. Den första kontakten 

med vad som kom att påbörja vår sökning efter relevant personal i urvalsprocessen 

upprättades via e-post. Mail skickades till socialtjänsten av Anna. Elina skickade till 

polisen. Då vi inte fick något svar efter flertalet förfrågningar bestämde vi oss för att ta 

direktkontakt med de enheter vi ansåg vara bäst lämpade för undersökningen, nämligen 

socialtjänstens MST- team samt polisens ungdomsgrupp.  

Enhetschefen på MST-teamet ställde sig positiv till vårt syfte och anordnade en träff 

mellan oss och tre av de anställda. Inom polisens verksamhet fick vi kontakt med en 

anställd inom ungdomsgruppen som anordnade en träff mellan oss och två av de anställda. 

Vi ansåg efter vad som framkommit i forskningsöversikten att MST-teamet och polisens 

ungdomsgrupp var mest relevanta för vår undersökning då båda verksamheterna kommer i 

kontakt- och arbetar med unga lagöverträdare. 
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Socialtjänsten efterfrågade de frågor som skulle komma att ställas vilket medförde att vi 

skickade dessa via e-post några dagar innan avtalat möte.  

Intervjudeltagarna fick själva välja ut den plats där intervjuerna skulle genomföras då 

tanken var att de skulle befinna sig i en miljö där de kände sig bekanta och trygga då 

frågeställningen kan anses känslig. Vi båda deltog under respektive intervju. Den första 

intervjun skedde med MST-teamet där deltagarna bestod av tre kvinnor  

Ullis 40 år som arbetat sedan 2005  

Eva, 58 år som även hon arbetat sedan 2005  

Monica okänt år som arbetat sedan 2007 

Samtliga deltagare är utbildade socionomer. Intervjun varade i 65 minuter och under hela 

samtalet satt vi ostörda i ett rum på enheten. Deltagarna gav oss mycket information till 

varje fråga och de förklarade tydligt hur de arbetar med ungdomarna.  

Den andra intervjun skedde med polisen som vi hade bestämt träff med i polishusets 

reception. Där blev vi hämtade av en man som arbetat inom ungdomsgruppen och vi gick 

till ett förhörsrum där vi satt ostörda under samtalets gång som varade i 25 minuter. 

Tanken var att de skulle vara två representanter ur ungdomsgruppen men den andre 

deltagaren hade fått förhinder och kunde inte närvara. Intervjun skedde med 

Björn 32 som arbetat sedan 2011  

Vi funderade till en början om vi skulle utföra fler intervjuer med polisen men ansåg oss 

sedan fått tillräcklig information och åsikter kring frågorna för att kunna representera 

ungdomsgruppen.  

För att möjliggöra transkribering spelades båda intervjuerna in efter godkännande från 

samtliga deltagare. Anna transkriberade materialet från intervjun med socialtjänsten och 

Elina transkriberade materialet från intervjun med polisen. Sedan analyserade vi 

gemensamt det transkriberade materialet och fångade upp det vi ansåg vara av störst vikt 

för undersökningen och tolkade meningen i det som sagts. Därefter fann vi det mest 

lämpligt att analysera utifrån begreppet samverkan. Resultat, diskussion samt slutsatser 

genomfördes gemensamt.  
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4.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som vi tagit ställning till är de fyra etiska principer som föreligger 

i de flesta typer av all forskning och som Bryman (2011) talar om i sin bok. Det är 

principen om informationskravet. Att informera deltagarna i intervjuerna om 

undersökningens syfte vilket i detta fall förmedlades i inledningen av respektive intervju. 

Deltagarna skall och blev informerade om att deras medverkan var helt frivillig och att de 

närsomhelst hade rätten att avbryta intervjun. Det klargjordes även vilken del i studien 

intervjudeltagarna hade och även om det förelåg aspekter som kunde komma att påverka 

deltagandet. Vidare informerades det under inledningen om den etiska principen om 

samtyckeskravet, vilket innebar att deltagarna hade sin fulla rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Trots att deltagarna i intervjun på socialtjänsten blivit utvalda av sin 

teamchef så var det befogat att även under intervjuns inledning understryka att deltagarna 

har sina rättigheter och kan välja att inte medverka, utan att delge orsak. Vidare kom 

konfidentialitetskravet att tillämpas. Bryman (2011) beskriver att kravet innebär att 

uppgifter om deltagarna som ingår i undersökningen skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet vilket innebar att deltagarna informerades om att inga obehöriga kom att 

kunna ta del av personuppgifterna som framkom. De fick även själva avgöra om de riktiga 

namnen skulle användas eller om dessa skulle vara påhittade. Efter överenskommelse med 

samtliga deltagare använde vi personernas riktiga namn. Konfidentialitetskravet var något 

som kom att understrykas på grund av att syftet med studien var att undersöka tankar och 

åsikter om den andra organisationens, enhetens, arbetssätt och om det fanns förslag till 

förändringar, ett syfte som vi tror kan skapa osämja. I och med konfidentialitetskravet gavs 

därför deltagarna möjligheten till att vara anonyma i den mån det var möjligt. Dock var 

anonymitet inte något som efterfrågades. I detta sammanhang blev även principen om 

nyttjandekravet aktuellt, att uppgifter om deltagarna och den information som de delade 

med sig av endast kom att användas i detta specifika undersökningssyfte (Ibid). I denna 

studie var det viktigt att arbeta noggrant med formuleringen av forskningsfrågorna. Ur ett 

etiskt perspektiv kan felformulering av frågor gällande andras arbetssätt vara stötande och 

som nämnts ovan skapa osämja och oklarheter mellan organisationer som i detta fall skall 

samarbeta. För att minska risken för oklarheter och skapa en vilja att påverka slutresultatet 

i denna studie så betonandes under båda intervjuerna studiens syfte om att undersökningen 

i slutändan skall bidra till att tydliggöra föreställningar och definitioner kring samverkan. 

Etiska ställningstaganden gällande de sekundärdata som användes i studien kom aldrig att 
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bli aktuellt. Sekundärdatan i form av lagtexter anger enbart fakta om hur arbetslagen bör 

och skall arbeta. Vidare i tolknings- och analysfasen var det viktigt att båda författarna 

intog en neutral position, att ingen organisation lyftes fram mer än den andra. Vilket inte 

heller var syftet utan undersökningen utmynnade i ett resultat utan nämnvärda utpekningar 

utan främst presentation av tankar, åsikter och frågeställningar.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten i en undersökning. Validiteten innebär att man verkligen 

mäter det man avser att mäta (Bryman, 2011). Vi studerade relevant litteratur för att få 

kunskap inom ämnet samt att säkerställa att de frågor vi ställt till våra intervjupersoner 

varit relevanta. Under intervjun talade vi om vad vi kom fram till så att intervjupersonerna 

kunde bekräfta att författarna uppfattat svaret på rätt sätt. Vi har även haft fokus på att 

fånga djupet och meningen i det som intervjupersonerna berättat för oss. Vi har haft ett 

kritiskt förhållningssätt till det insamlade materialet. 

 

4.6 Analysmetod 

För att vi ska få en djupare förståelse för hur socialtjänsten och polisen ser på samverkan 

har vi genomfört en meningstolkning av intervjuerna. Kvale (2009) beskriver 

meningstolkning som att uttolkaren går utöver det direkt sagda och fångar upp det som inte 

framträder omedelbart i texten. Detta innebär att vi i vår uppsats söker meningen i vad 

socialtjänsten och Polisen säger om begreppet samverkan och hur de ser på det. Vi har 

analyserat våra transkriberade intervjuer och gått på djupet för att förstå meningen i det 

som sagts. Tolkningen har lett till att vi skrivit mer än det som framkom i texten och 

resultatet har formulerats med fler och delvis andra ord än det ursprungliga yttrandet. 

5. Resultat 

I inledningen av resultatdelen presenteras socialtjänstens och polisens organisation som vi 

undersökt och jämfört. Informationen som förmedlas kommer från intervjuerna om inget 

annat anges. Anledningen till presentation av organisationerna i stort är att vi anser att det 

är av vikt att förstå helheten i organisationerna för att göra det möjligt att förstå delarna, 

nämligen MST-teamet och polisens ungdomsgrupp. Vidare följer presentation av de 
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mindre enheterna. Resultatet från intervjuerna kommer sedan att presenteras detaljerat 

under rubriker som representerar frågeställningarna som var av störst vikt för 

undersökningen. Efter varje presentation av resultat finns en "likheter och skillnader"- 

rubrik för att underlätta för läsaren att förstå och själv tolka. Under samtliga tre faser tolkas 

resultatet. Resultatdelen följs av en sammanställning av materialet i en analysdel.  

 

5.1 Organisationerna 

Polisens uppdrag och roll i samhället anges i polislagen 1984:387. Som huvudprincip 

anges att polisen skall upprätthålla allmän ordning, säkerhet och tillförsäkra 

allmänheten skydd och hjälp (1§). Lagen anger även att samarbete med andra 

myndigheter och organisationer skall upprätthållas, och särskilt samarbete med 

socialtjänst betonas i 3§. I SoL anges att socialtjänsten är den myndighet som ansvarar 

för barn och ungas utveckling. Det är således socialtjänsten som ansvarar för att vård 

och rehabilitering ges till unga som begår eller har begått brott. Socialtjänsten fogar 

över dels frivillig vård enligt SoL samt tvångsvård utifrån LVU (FOU 2000:1).  

Socialförvaltningen är det organ som ansvarar för individ,- och familjeomsorg samt 

socialtjänst på uppdrag från socialnämnden. Ett ansvar som exempelvis berör 

ekonomiskt stöd, stöd vid missbruk och stöd till familjer. Socialförvaltningen består av 

fyra avdelningar, integration, barn/ungdom/vuxen, öppenvård och försörjningsstöd. 

Förvaltningen har ett mottagningsteam som möter samtliga individer som är i behov av 

hjälp. Mottagningsteamet hos socialtjänsten slussar sedan individerna vidare till rätt 

enhet (Östersund, 2013).  

 

I Sverige är Polisen indelad i en central och en lokal nivå och är en av de största statliga 

verksamheterna med ungefär 28.000 anställda. Sverige har ett nationellt polisväsende 

som lyder under justitiedepartementet. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, Statens 

kriminaltekniska laboratorium samt 21 polismyndigheter. Rikspolisstyrelsen är en 

central förvaltningsmyndighet som har tillsyn över Polisen. Den ytterst ansvarige för 

verksamheten är rikspolischefen och utses av regeringen. Varje län utgör ett 

polisdistrikt och inom varje distrikt finns en polismyndighet som ansvarar för 

polisverksamheten i området. Länspolismästaren är chef för Polismyndigheten. 
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Polismyndigheten i den valda kommunen har ungefär 320 anställda varav 235 av dessa 

arbetar som poliser och 85 som civilanställda (Polisen, 2012). 

 

5.2 MST i Sverige 

MST är en öppenvårdsinsats till familjer med ungdomar som har allvarliga 

beteendeproblem. Det bör nämnas att det i vissa fall är vuxna som åtar sig föräldrarollen 

men som inte är vad man juridiskt kan benämna som förälder.  Ett viktigt och speciellt 

koncept för terapiformen är att man ser till att alla viktiga personer och sammanhang runt 

ungdomen blir involverade direkt eller indirekt för att på bästa sätt göra det möjligt för 

ungdomen att få det stöd som är nödvändigt för att skapa en förändring. Terapiformen 

åldersavgränsas till barn och ungdomar mellan 10-17,5 år. De beteendeproblem som kan 

förekomma är bland andra kriminalitet, missbruk och aggressivitet. Arbetet med 

terapiformen går ut på att man stärker föräldrarollen och man ger föräldrarna redskap för 

att själva tillsammans med barnet/ungdomen handskas med de problem som kan uppstå i 

vardagen. Grundtanken bakom MST är att man vill stärka kontakt med familjen och deras 

omgivning, stärka sammanhållningen inom familjen och värna om omsorgen. Man vill 

även stärka förmågan att inom familjen kunna lösa framtida svårigheter och förbättra 

barnets/ungdomens prestationer och närvaro i skolan. Tillsammans med 

familjemedlemmarna skapas mål tillsammans med terapeuten. Mål som skall vara 

realiserbara och mätbara. Rent praktiskt pågår terapin under en begränsad tid mellan 3-5 

månader där terapeuten har nära och täta kontakter med familjen på tider som anpassas 

efter familjens önskemål. MST-teamet går att nå dygnet runt. Lokalt består MST-teamet i 

den valda kommunen av tre terapeuter och en teamledare. Via MST Sverige får det lokala 

teamet konsulthandledning och blir ständigt uppdaterade om nya metoder och 

forskningsresultat. Utvärderingar av samtliga inom personalstyrkan och konsult sker 

kontinuerligt för att kunna säkerställa att familjerna får kvalificerad hjälp.  

 

5.3 Polisens ungdomsgrupp  

Ungdomsgruppen i den valda kommunen startade år 2007 och har åtta anställda. 

Ungdomsgruppen arbetar för att förebygga kriminalitet och missbruk bland ungdomar och 

de ungdomar som redan är kriminella eller missbrukar arbetar gruppen för att förhindra att 
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de fortsätter med det. De lagför och utreder brott som begåtts av eller drabbat ungdomar 

under 18 år. Enheten har öppet hus i en lokal i centrala delen av staden en gång i månaden. 

Under kvällen finns några ur ungdomsgruppen samt några från socialtjänsten på plats för 

att träffa ungdomarna men främst föräldrar som kan komma dit och ställa frågor och för att 

bli uppdaterade på dagsläget. Ibland finns även åklagare och andra personer som direkt 

eller indirekt arbetar med ungdomar. 

 

5.4 Finns samarbete vad gäller återanpassning för unga lagöverträdare mellan 

socialtjänsten och polis?  

MST-teamet berättar att samarbete börjar redan i kartläggningen av ungdomens bakgrund. 

Ofta tillfrågas föräldrar om de tidigare haft kontakt med polisen och i det fall där kontakt 

redan upprättats kan föräldrarna i de flesta fall ange någon i polisens ungdomsgrupp som 

de haft kontakt med. Utifrån detta första samtal kan sedan kontakt tas med den aktuella 

polisen som terapeuten kan ställa frågor till. Olika professioner ger olika bilder av 

individer och man menar att Polisen har bra koll på ungdomars kompisar vilket 

terapeuterna brukar få hjälp med i kartläggningen. I det långa loppet är det dock 

föräldrarna själva som bör och skall upprätthålla kontakten med polisen.  

Polisen menar att de inte har så mycket med just återanpassningen att göra utan att det är 

socialtjänsten som står för behandlingar av ungdomar. De socialrapporterar ungdomarna 

till socialtjänsten och sedan tar de vidare efter det. Polisen menar också att det oftast är 

dem som först kommer i kontakt med ungdomarna. 

 

5.4.1 Skillnader/likheter 

Både Polis och socialtjänsten kommer i kontakt med de ungdomar som ska återanpassas 

till samhället men på olika sätt. Om det är socialtjänsten som först kommer i kontakt med 

ungdomen så brukar de kontakta polisen för att få hjälp med kartläggningen av ungdomen. 

Om det är Polis som först kommer i kontakt med ungdomen så socialrapporterar de till 

socialtjänsten som sedan tar vid efter det. Det är socialtjänsten som utför behandlingar och 

arbetar under en längre tid med ungdomen medan Polis är inblandad i ett första skede.  

5.5 Påverkar lagändringen i sekretessen samarbetet?  
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För MST-teamet har sekretessen aldrig varit ett problem. De frågar föräldrar vilka 

personer, myndigheter och organisationer som finns i det aktuella nätverket och som är 

viktiga. Utifrån det lyfter föräldrarna sekretessen. Mycket sällan har det förekommit att 

ungdomen inte vill att kontakt tas med skola då den anses fungera av ungdomen själv men 

oftast gör det inte det och då kontaktas även skolpersonal.  

Polisen förklarar att de ska lämna all information kring en ungdom till socialtjänsten och 

att de inte har någon sekretess gentemot socialtjänsten. Man menar även att lagändringen i 

sekretessen har gjort att socialtjänsten inte längre har sekretess gentemot polisen och att det 

är viktigt att samarbeta då de jobbar mot samma mål. Det är viktigt att den unge ska få 

vård eller komma ifrån det destruktiva beteendet och då måste myndigheterna prata med 

varandra. 

 

5.5.1 Skillnader/likheter 

Ingen av myndigheterna tycks anse att sekretessen är, eller har varit, ett problem. De har 

även innan lagändringen haft kontakt med varandra kring ungdomarna. Både Polisen och 

socialtjänsten arbetar mot samma mål och har inte upplevt sekretessen som ett hinder för 

att ungdomarna ska få den hjälp de behöver utan att samtala om enskilda ungdomar har 

man alltid kunnat göra.  

 

5.6 Hur beskriver ni begreppet unga lagöverträdare?  

MST-teamet har svårigheter med att definera begreppet unga lagöverträdare. De menar att 

begreppet i sig är straffrättsligt utformat. Dock förklarar de att kriminalitet ser man som 

vilket beteende som helst. Hur ofta, på vilket sätt den yttrar sig, intensitet och så vidare 

kartläggs av teamet vilket medför att ungdomarna inte ses som unga lagöverträdare 

specifikt. Unga lagöverträdare definieras av teamet som: 

"Någonstans har inte vi i vuxenvärlden lyckats fylla upp den här ungdomens behov, det 

kan handla om för låg värme, inget samarbete med de vuxna, vad har gjort att beteendet 

har kunnat utvecklats". 

Polisens definierar begreppet:  

"Det är ungdomar mellan 15 - 18 år som gjort sig skyldig till en brottslig handling". 
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5.6.1 Skillnader/likheter 

Polisen kan uppenbarligen definiera begreppet unga lagöverträdare utifrån vad lagboken 

anger och det är när ungdomar enligt lag gjort sig skyldiga till brott. Definitionen är 

således straffrättsligt inriktad. För MST-teamet har det ingen större betydelse om 

ungdomen gjort sig skyldig till något brott eller inte, utan de ser kriminaliteten som vilket 

annat beteende som helst som de måste arbeta med och att det bara är en del av olika 

orsaker till att ungdomen behöver hjälp. MST-teamet är mer inriktat på helheten och ser 

inte kriminaliteten som ett enskilt problem medan det är just det som Polisen ser till. Har 

de utfört en brottslig handling så bör de straffas därefter.  

 

5.7 Vad anser ni om de insatser som används, skiljer de sig åt beroende på 

brottskaraktär, kön och ålder?  

MST-teamet arbetar mer individanpassat med äldre ungdomar än med yngre. Här är inte 

åldern i sig avgörande utan mognaden som ungdomen besitter. Finns det inget 

sammanhang i ungdomens liv så måste teamet bana vägen. Terapin bottnar i vad de unga 

behöver inte vilket kön eller ålder de är.  

Polisen anser å sin sida att de insatser som finns är bra men att det alltid kan bli bättre. De 

menar att MST fungerar bra många gånger men att det inte fungerar på alla familjer. Ibland 

anser de att det vore bättre att ungdomen skickas iväg för behandling på annan ort för att 

komma ifrån sina kamrater som kan påverka dem negativt samt att bryta ett destruktivt 

beteende. 

 

5.7.1 Skillnader/likheter 

De insatser som erbjuds genom MST är inte beroende på ålder utan mognad. Terapiformen 

ser individuellt till ungdomen och vad den behöver. Polisen anser att dessa insatser som 

erbjuds är bra, och således fungerar i den mån det är möjligt. Dock menar polisen å sin sida 

att resultatet från insatserna i sig är beroende av vem som är mottagare och hur familjens 

situation ser ut. Därför förelås att vissa ungdomar behöver annan behandling mot vad MST 

kan erbjuda. Polisen understrycker därmed att ungdomarna kan och borde behandlas än 

mer individuellt i fråga om insatser. 
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5.8 Varför tycker ni det är viktigt/inte viktigt med samverkan vad gäller unga 

lagöverträdare? 

Samverkan är viktigt för en ökad förståelse för MST-teamet i sig och för samarbetet mellan 

polis och föräldrar som i slutändan gynnar ungdomen. Ofta får teamet kännedom om nya 

brott som är på gång och då är samarbete viktigt med dem och polisen. Genom teamet och 

föräldrar kan det göras en kartläggning vid misstanke om kommande brott. De kan bli 

tvungna att bestämma hur förhör skall utföras. De ser inte sig själva som experter på nya 

droger och liknande, och de kan då ringa polisen och rådfråga. Dock uppmanar 

terapeuterna att föräldrar ska själva ringa polisen om frågetecken uppstår. MST-teamet blir 

uppdaterade av polis för att veta vilka tecken de ska söka efter och även föräldrar. Ett 

samarbete är därmed mycket viktigt för att komplettera varandra i fråga om kunskaper men 

även ifråga om insatser hos ungdomarna och deras familjer.  

Polisen anser att det är viktigt med samverkan för att hjälpa ungdomarna ur ett missbruk 

eller ett destruktivt beteende och förhindra utvecklingen av detta. Polisen menar även att 

det är bra med samverkan för att få en förståelse för hur socialtjänsten arbetar och att de 

ska få en förståelse för hur Polisen arbetar. Det är viktigt att man har respekt för varandras 

yrkesområden. Om myndigheterna inte samverkar finns det en risk för att vissa saker 

hamnar mellan stolarna menar Polisen. 

 

5.8.1 Skillnader/likheter  

MST ser polisens profession som ett bra och nödvändigt komplement till det sociala 

arbetet som teamet utför. Utan polisens kunskaper missar MST-teamet viktig information 

som de är beroende av i sitt arbete. Polisens ser ett samarbete som viktigt utifrån helheten, 

att båda yrkeskategorierna fungerar som viktiga organ i samhället för att hjälpa ungdomar 

att inte utveckla, eller förminska och undanröja destruktiva beteenden.  

 

5.9 Vad tycker ni om återanpassningsarbetet med unga lagöverträdare?  

MST-teamet ser sitt arbete som något otraditionellt. De arbetar för att ungdomarna ska bo 

hemma och ser till att ungdomarna gradvis förbättras. Teamet tror i denna frågeställning att 

polisen ser på problemet på annat sätt. De tror att polisen ser ungdomens problem rent 

faktiskt och att synen på arbetssättet är olika. Detta ser man i teamet dock inte som ett 
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problem. Synsätten tros vara olika och teamet tror att polisen möter saker som de själva 

inte ser, något man ser som oundvikligt. Inget konstigt. MST-teamet arbetar som nämnts 

ovan för att ungdomarna ska fungera hemma. De ungdomar som befunnit sig bakom låsta 

dörrar ska förr eller senare hem och föräldrar och släkt måste vara med i förändringarna. 

Om ungdomarna åker iväg finns risk att de återfaller efter placeringen om stöd inte finns 

hemma och runtomkring. Teamet anser att terapiformen fungerar på ett tillfredställande 

sätt. 

Polisen anser att insatserna som erbjuds är bra men som nämnts ovan vore det i vissa fall 

att föredra en placering av ungdomen utanför hemmet och där ge de insatser och den 

behandling som ungdomen är i behov av.  

 

5.9.1 Skillnader/likheter 

Den största skillnaden i denna frågeställning är att MST-teamet anser att insatserna är 

tillräckliga vilket polisen till viss del håller med om men tror att ännu mer 

individanpassade insatser bör tillämpas.  

 

5.10 Önskar ni ett (bättre) samarbete i den här frågan? 

MST-teamet upplever att samarbetet fungerar väl. De anser att man kompletterar varandra 

mycket bra. Men man menar dock att Polisen inte vet allt som teamet gör, vad de erbjuder 

och vad som är prövat. MST är trots allt en frivillig verksamhet och familjer kan tacka nej, 

vilket är ovanligt men det händer och man menar att en förståelse kring detta är önskvärt. 

Vidare menar teamets medlemmar att det inte finns några problem i samarbetet med 

polisen. Man menar att var och en gör sitt och att det är mycket som ska hinnas med vilket 

medför att det blir uppdelade arbetsuppgifter som i nuläget inte nämnvärt inkluderas i 

varandras arbete. Tidigare har man haft sammanträden mellan de båda organisationerna 

men det var länge sedan. En förbättring i sammanträden och möten mellan 

organisationerna vore positivt.  

Polisen menar att samverkan fungerar rätt bra men de önskar att socialsekreterarna kunde 

följa med polisen vid vissa tillfällen och närvara vid förhör och hembesök för att se 

ungdomarnas hemmiljö och få en känsla av hur de kan ha det. Polisen anser att det vore 

bättre istället för att de ska skriva en rapport om situationen till socialtjänsten.   
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5.10.1 Skillnader/likheter  

Här överrensstämmer respektive organisations tankegångar. Att samarbetet är bra men kan 

förbättras. Från polisens sida efterfrågas att terapeuterna på MST följer med ute på fältet. 

Detta är inte något som nämns under intervjun med MST-teamet.  

 

5.11 Vad hade ni ändrat på och hur ser ni på framtiden gällande samarbetet?  

MST-teamet anser att det säkert finns saker som de båda organisationerna kan förbättra 

och förändra vad gäller samarbete, att träffas och informellt prata med varandra. Ett 

exempel på en sammankomst mellan polis och socialtjänst är öppet hus som hålls en gång i 

månaden men de är egentligen till för föräldrar berättar teamet och på dessa kvällar är det 

andra delar av socialtjänsten som är med. Teamet har fullt upp med sina familjer som 

respektive terapeut arbetar med. Dock har man telefonsamtal mellan polisen och teamet 

men samtidigt ser man att det kan vara viktigt att träffas. Teamet vill gärna att polisen ska 

ha realistiska förväntningar på dem. De vill att polisen ska veta att trots att inte alla 

problem försvinner direkt med ungdomarna så sker det oftast framsteg och de säger: 

"Polisen tänker säkert "vad gör ni egentligen". 

Polisen önskar att socialsekreterare och Polis fanns under samma tak och menar att 

socialtjänstens arbete bör vara mer fältinriktat. Att socialtjänsten inte bara sitter bakom 

skrivborden där man enligt polisen inte ser vad som händer och sker.  

 

5.11.1 Skillnader/likheter 

Egentligen finns här inga skillnader i önskemål om ändringar gällande samarbete. Man ser 

på arbetet ur olika perspektiv och båda organisationerna önskar mer förståelse från den 

andra.  

6. Analys 

I fråga om samverkan är det enligt Hatcherb et al. (2008) viktigt att man arbetar med 

samtliga verksamheter som kommer i kontakt med den unga. I resultatdelen framkommer 

att det är MST som fungerar sammanlänkande mellan de viktigaste organisationerna och 

verksamheterna som på ett eller annat sätt påverkar den unge. Här är polisen en viktig del 
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av handlingsnätet som Edvall Malm (2012) benämner som organisationernas gemensamma 

arbete. Edvall Malm (2012) berättar i sin avhandling att samverkan är viktigt för att kunna 

utvecklas till en trovärdig organisation med hjälp av och tillsammans med andra 

organisationer. Genom att MST-teamet i sin kartläggning tittar på individens 

problemområden och kontaktar de aktuella organisationerna på de plan som ungdomen har 

problem så ger det en trovärdighet för MST och socialtjänsten i stort. Detta arbetssätt stöds 

av Hatcherb et al. (2008) som föreslår att en modell upprättas vid en bedömning av 

ungdomen som gör att man ser till alla servicebehov som ungdomen har för att inte missa 

någon riskfaktor som kan leda till exempelvis kriminalitet.  

Att samverkan ska ske anges i lagar. Edvall Malm (2012) talar om att det är i första 

domänen som politiker bestämmer att organisationerna ska samverka. I andra domänen är 

det cheferna som bestämmer hur samverkan ska ske och det är i den tredje domänen som 

bestämmelserna verkställs. I resultatet i uppsatsen framkommer en önskan om ett närmare 

samarbete med flera möten. Polisen ser gärna att socialtjänsten är med ute på fältet och 

MST önskar att polisen har en större inblick i teamets arbetssätt. Utifrån 

domänperspektivet så måste frågan lyftas mellan domänerna för att en förändring ska 

kunna ske.  

Utifrån Edvall Malms (2012) olika samverkansnivåer kommer nedan en analys av 

respektive punkt att belysas och undersökas.  

Kommunikation sker enligt forskaren mellan domänerna och mellan organisationerna. I 

resultatet framkommer att organisationerna har en önskan om bättre kommunikation 

mellan varandra i fråga om varandras arbetssätt. Dock menar båda organisationerna att 

kommunikationen i fråga om verkställandet av återanpassningsarbetet av unga 

lagöverträdare fungerar bra, att var och en utför sin del av arbetet med den unge.  

Samarbete benämns av forskaren som ett gemensamt arbete med varje enskild individ och 

i resultatet framgår det att denna nivå av samarbete är väl fungerande.  

Samordning visar på graden av att respektive organisation utför arbetet separat vilket 

framkommer i resultatet att man gör. Dock ser polisen att denna samordning kan förbättras 

genom att inkludera större del av socialtjänstens arbete inom polisens verksamhet 

exempelvis att socialtjänsten är med på plats i större utsträckning.  
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Koalition är önskvärt från polisens sida. Som nämnts i föregående stycke ser polisen att 

fysiskt samverkan bör förbättras. Att arbeta under samma tak gör man i dagsläget genom  

öppet hus som man har en gång i månaden. Polisen anser detta inte vara fullt tillräckligt 

men socialtjänsten uttrycker ingen direkt önskan om samverkan under samma tak.  

Integration är inte önskvärt från socialtjänsten eller polisen då de påpekar vikten av att ha 

klara gränser när det gäller de arbetsinsatser respektive organisation utför i fråga om 

arbetet med de unga lagöverträdarna. 

7. Diskussion och slutsats 

7.1 Diskussion  

Internationell forskning pekar på att det är individanpassade insatser som lämpar sig bäst 

som återanpassningsmetoder för unga lagöverträdare. I Sverige används metoden ART i 

stor del av landets kommuner och storstäder. En gruppmetod med specifikt antal sessioner 

där man får lära sig om hur man “bör” bete sig och hur man “bör” reagera på svårigheter 

som kan uppkomma. Eftersom forskningsöversikten i denna uppsats ger ett tydligt tecken 

på vilken typ av metod som ger bäst resultat, individuellt baserade insatser, frågar vi oss; 

varför går så pass många kommuner emot forskningen? Och varför går den valda 

kommunen emot en stor del av Sveriges kommuner genom att använda sig av MST?  

För socialtjänsten och enheten MST är det mognad som avgör hur insatserna ska utformas 

och för polisen är det beteenden och handlingar som avgör arbetssättet. Som stöd till 

polisens tes om att det i vissa fall skulle gynna ungdomen att bli placerad utanför hemmet 

framkommer det i nationell forskning att det är brottets karaktär som avgör risken för 

återfall dvs. om brottet är grövre eller mildare som borde avgöra och det kan således vara 

bra för ungdomen att bryta med sin sociala närmiljö omedelbart. Men forskningsöversikten 

visar att det är viktigt att den sociala närmiljön anpassas efter de behov som ungdomen 

kommer att behöva. 

Ur ett domänperspektiv i fråga om samverkan anser vi att den uttalade önskan om ett 

närmare samarbete och inblick i varandras arbetssätt måste lyftas till en högre domän. 

Enheterna har en bra kommunikation kring de unga lagöverträdarna och ett 

kunskapsutbyte, men vi anser att det finns behov av är en öppnare kommunikation mellan 
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dem gällande hur arbetet utförs. Den nya sekretesslagändringen kanske möjliggör en 

öppnare kommunikation, inte enbart gällande ungdomarna utan även arbetsmässigt. För att 

effektivisera och utveckla nya arbetsmetoder är det viktigt att organisationerna 

kommunicerar och samverkar. Om kommunikationen brister redan i tredje domänen så tror 

vi att det kan försvåra en förbättring inom varje enskild enhet. Vi tror även att om det inte 

finns en fungerande kommunikation och inblick i varandras arbetssätt kan det lätt uppstå 

missförstånd vad gäller insatser för de unga lagöverträdarna. Då MST-teamet uttalade sig 

om att de tror att polisen tror att socialtjänsten inte gör något tolkar vi att det finns ett 

behov av ökad kommunikation. Det är positivt att båda organisationerna ser att samverkan 

gynnar arbetet, om någon hade haft som tanke att ett samarbete inte gynnar arbetet i sig så 

skulle troligtvis kopplingarna mellan domänerna försvinna helt. 

Resultatet visar att socialtjänsten och polisen arbetar mot samma mål gällande de unga 

lagöverträdarna. De vill att ungdomarna ska lämna kriminaliteten bakom sig och 

återanpassas till samhället och leva efter dess normer. De olika definitionerna på begreppet 

unga lagöverträdare antyder att de båda organisationerna arbetar efter det förhållningssätt 

de bör, nämligen socialrättsligt respektive straffrättsligt. I linje med Johanssons (2011) 

artikel så bör socialtjänsten och polisen arbeta efter de riktlinjer som finns för att minska 

risken att socialtjänsten påverkas av polisens straffrättsliga normer i sina insatser och 

utredningar. Vi tror att ett för snävt samarbete och samverkan kan leda till en negativ 

påverkan av varandra vilket kan resultera i fel vård för den unga. Då finns en risk att man 

inte ser till alla de servicebehov den unge lagöverträdaren behöver. Vi tolkar det som att 

verksamheterna är nöjda med att sköta sin del av återanpassningsarbetet med de unga 

lagöverträdarna men uppskattar varandras insatser och anser att de kompletterar varandra 

väl.  

 

7.2 Slutsats 

Resultatet från undersökningen ligger i linje med tidigare forskning. Fördelar med den 

metod vi valt är att den information vi sökte fann vi genom att intervjua personer med 

erfarenhet inom respektive yrke samt erfarenhet av samverkan. Dock ser vi att kvantitativ 

data kunde gett oss ett mer generaliserbart resultat som i sådana fall kunnat jämföras med 

andra kommuner. Detta hade kunnat användas för att förbättra samarbete och arbetet med 

återanpassningsprogram inte bara lokalt utan även i andra delar av landet. Vad som dock 
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framkommit är att i många andra kommuner använder man sig av gruppmetoden ART 

vilket således inte ligger i linje med tidigare internationella forskningsresultat. Slutsatser 

som vi kommit fram till är att polisen, som understryker behovet av att socialtjänsten skall 

följa med ute på fältet även bör följa med socialtjänsten i deras arbete, vilket bidrar till 

ökad förståelse för varandras arbete. Detta är något som efterfrågas av båda 

organisationerna och det är även något som i högsta grad kan gynna samverkan. MST-

teamet berättar under intervjun att de arbetar för att ungdomen ska stanna hemma medan 

polisen anser att vissa ungdomar bör placeras utanför hemmet. Polisens tanke tolkas 

således att de föredrar snabbare insatser för att avlägsna ungdomarna från sina riskabla 

beteenden medan MST-teamet ser insatsen ur ett längre tidsperspektiv. Under intervjuerna 

förmedlas en känsla av att MST-teamet känner en skeptis från polisens sida att arbetet tar 

för lång tid och att polisen tror att det inte händer något, att arbetet inte ger det resultat som 

önskas. Men MST-teamet har en önskan om att arbetssättet och tanken bakom kunde 

förmedlas till polisen och att polisen ser till de framsteg, om än små, som terapimetoden 

ger hos ungdomarna. I denna fråga framkommer de olika synsätt som man har inom 

respektive organisation. Eftersom polisen anger att det är närmiljön som gör att man 

återfaller och att det är just det som MST-teamet arbetar med, nämligen att anpassa 

närmiljön till ungdomen, så blir slutsatsen att samsyn gällande ungdomarna finns, men en 

samsyn vad gäller arbetssätt överensstämmer inte. Sammanträden rekommenderas och 

även deltagande i den andras arbete dels ute på fältet dels bakom skrivborden. Vidare 

väcks framtida forskningsfrågor gällande hur samarbetet bör utvecklas och förbättras 

exempelvis genom att man får större inblick i varandras arbeten. Avslutningsvis vill vi bör 

nämnas att det enligt oss finns en vits med att socialarbetare och polis förhåller sig olika i 

återanpassningsarbetet, hur skulle det se ut om socialarbetare åtar sig rollen som samhällets 

beskyddare?  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Inledande 

Ålder, tid på arbetsplats, utbildning  

Beskriv er del av organisationen kortfattat  

 

Mellanliggande 

Finns samarbete vad gäller återanpassning för unga lagöverträdare mellan socialtjänsten 

och polis?  

Då det skett en lagändring vad gäller sekretessen, påverkar det arbetet?  

Hur beskriver ni begreppet unga lagöverträdare?  

Vad anser ni om de insatser som används, skiljer de sig åt beroende på brottskaraktär, kön 

och ålder?  

Varför tycker ni det är viktigt/inte viktigt  med samverkan vad gäller unga lagöverträdare?  

Vad tycker ni om återanpassningsarbetet med unga lagöverträdare?  

 

Avslutande 

Önskar ni ett (bättre) samarbete i den här frågan?  

Vad hade ni ändrat på om det var möjligt, dels vad gäller samarbetet dels insatserna?  

Hur ser ni på framtiden gällande samarbetet? 



 

 

 

 


