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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att se hur polis och socialtjänst som arbetar specifikt kring unga 

lagöverträdare i en mellanstor kommun upplever att samverkan fungerar. De frågeställningar 

som skapades för att besvara syftet var; Hur samverkar polis och socialtjänst kring unga 

lagöverträdare? Vilka hinder upplever man kan uppstå i samverkan mellan de två 

myndigheterna? Vilka upplevelser och erfarenheter har intervjupersonerna om samverkan? 

Fem personer intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Två stycken socialsekreterare, 

två poliser och en person med god insikt i samverkansarbetet i den aktuella staden. Teorin 

som användes för att analysera resultatet var Goffmans teori om interaktion ur ett 

dramaturgiskt perspektiv. Det resultat som framkom av studien är att samverkan som sker i 

den aktuella staden upplevs fungera bra, men är känslig för yttre faktorer då 

samverkansarbetet är personbundet. Den främsta anledningen till att samverkan fungerar bra 

är den personliga relationen mellan intervjupersonerna. Det framkommer att 

intervjupersonerna upplever att det kan uppstå problem då samverkan sker i större 

gruppkonstellationer eller då samverkan ska ske med personer som inte är vana vid detta. 

 

Nyckelord: Samverkan, unga lagöverträdare, myndigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord 

Vi vill tacka våra intervjupersoner som tog sig tid att medverka i studien. Vi vill även tacka de 

personer i vår handledningsgrupp som kommit med förslag på revideringar och tips som har 

fört arbetet vidare. Ett extra stort tack riktas till en nära vän som stöttat oss genom hela 

processen. Slutligen vill vi tacka vår handledare Anneli Kero.  

Karolin Brännström och Lina Berggren 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 
Medierna omger oss ständigt med bilder av den omfattande ungdomsbrottsligheten, 

gängvåldet och narkotikamissbruket och just ungdomsbrottsligheten ses som ett av de centrala 

problemområdena i svensk samhällsdebatt idag (Estrada & Flyghed, 2013). Frågor som 

ständigt diskuteras är hur många brott ungdomar begår och vilka brott det är som begås, om 

ungdomsbrottsligheten ökar och hur utvecklingen ser ut för antalet ungdomar som begår brott 

(Estrada & Flyghed, 2013). Brottsförebyggande rådet (u.å.) lyfter fram att ungdomar är 

överrepresenterade vad gäller lagföringar och misstanke om brott i Sverige, vilket visar på att 

ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället i förhållande till sin andel av 

befolkningen. År 2009 uppgav cirka 50 % av Sveriges ungdomar att de begått någon form av 

brottslig handling, och de vanligaste brotten bland ungdomar är stöldbrott och skadegörelse 

(Brottsförebyggande rådet, u.å.). Orsakerna till att ungdomar begår brott är flera, som 

exempelvis mobbing, dålig kontakt och bristande kontroll från föräldrar samt kompisar med 

brottsbelastning och tillåtande attityd gentemot brottslighet (Brottsförebyggande rådet, 2013). 

Vidare har olika brott olika stor risk för fortsatt brottslighet, de brott som ligger främst i 

riskzonen för detta är rån, hot och våld mot tjänsteman, tillgrepp av motorfordon och 

övergrepp i rättssak (Brottsförebyggande rådet, 2013). 

 

I och med att ungdomarna är vår framtid så kan ungdomsbrottsligheten ses som ett led av 

framtida sociala problem för såväl ungdomarna själva som för samhället i stort (Estrada, 

2013). Tidiga ingripanden är ett av de vanligaste förslagen för att minska 

ungdomsbrottsligheten, då såväl politiker och debattörer som tjänstemän och forskare betonar 

att åtgärder måste sättas in tidigt innan ett brottsligt beteende uppstår hos unga (Tham, 2013). 

I Regeringens budgetproposition för 2015 framhålls att “ju tidigare samhället vidtar åtgärder 

när unga är på väg i fel riktning desto större är möjligheterna att bryta en negativ utveckling. 

Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga” 

(Proposition 2014/15:1, utgiftsområde 4, s 26.). Vidare framhålls att “det är också viktigt att 

de aktörer som möter och identifierar barn och ungdomar med olika problem, exempelvis 

inom skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen samordnar sina insatser och ser 

till helheten” (Proposition 2014/15:1, utgiftsområde 4, s 26.). Med andra ord är 

utgångspunkten för samverkan att olika verksamheter kompletterar varandra med sina 

resurser och kunskaper för att ett problem ska kunna lösas på ett bättre sätt (Socialstyrelsen, 

2012). En risk med att inte samverka är att arbete pågår parallellt men att ingen tar ansvar för 

helheten (Socialstyrelsen, 2012). Regleringen av samverkan mellan socialtjänst, polis och 

andra organisationer återfinns i såväl Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) som Polislagen 

(PolisL, 1984:387). I 3 kap. 1, 4 och 5 §§ SoL återfinns bestämmelser om samverkan för 

socialnämnden som bland annat fastslår att det hör till nämndes uppgifter att samverka med 

andra samhällsorgan och organisationer. I 6 § PolisL fastslås att polismyndigheten 

fortlöpande ska samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta 

dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Enligt 6 § Förvaltningslagen 

(1986:223) har svenska myndigheter en skyldighet att samverka. 
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Enligt 5 kap. 1 § SoL så ska socialnämnden bland annat verka för att barn och unga växer upp 

under trygga och goda förhållanden, förebygga att de far illa, motverka missbruk, verka för att 

de inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, samt tillgodose särskilda behov av stöd och 

hjälp. Vidare finns det en sekretessbrytande bestämmelse enligt 10 kap. 18a § Offentlighets- 

och sekretesslagen (2009: 400) där socialtjänsten får lämna över information till polisen för 

att förebygga att ungdomar under 21 år utövar brottslig verksamhet, om uppgiften antas bidra 

till att förhindra det. Allt detta tyder på att socialtjänsten har ett stort ansvar gällande unga 

som är i riskzon att utveckla en kriminell livsstil eller redan befinner sig i en sådan. Utöver 

detta ska som tidigare nämnt såväl socialtjänsten som polisen samverka med varandra och 

samordna sina insatser för att se till helheten.  

 

Edvall Malm (2012) menar att samverkan är något som är aktuellt idag och att det är något 

som det läggs resurser på, samtidigt som det är väldigt få ungdomar som förekommer hos 

både polisen och socialtjänsten samtidigt. Hon menar därför att det är svårt att bedriva 

samverkan i realiteten. Dessutom synliggör hon att socialsekreterare ibland upplever det som 

att de får göra polisens arbete, eftersom allt mer ansvar läggs på socialtjänsten kring unga 

lagöverträdare. Lindberg (2009) i sin tur menar att då man ska bekämpa brottslighet måste 

man arbeta mellan organisationerna, detta eftersom man på olika myndigheter vet olika 

mycket om personer och därmed tillsammans kan förebygga och bekämpa brottslighet. Hon 

lyfter dock att denna typ av samverkan även väcker frågor gällande sekretess, rättssäkerhet 

och integritet vilket visar att samverkan inte alltid är enkel och att man behöver väga den 

enskildas intressen mot samhällets (Lindberg, 2009). Danermark (2000) menar att samverkan 

ur ett ovanifrån-perspektiv kan verka enbart positivt men att det ur ett underifrån-perspektiv 

inte är lika entydigt, detta då samverkan tar tid. Han uppger att samverkan är en långtgående 

förändring och att det är svårt att veta vad en samverkansprocess i slutändan blir, då man även 

kan ha oklara uppgifter och mandat (Danermark, 2000). 

 

Som tidigare nämnt har svenska myndigheter en skyldighet att samverka och just 

samverkansarbetet ses som en lösning på många problem. Samtidigt så lyfts negativa aspekter 

fram då man menar att det är svårt att genomföra samverkan i realiteten och att man inte med 

säkerhet kan veta vad den leder till. Samverkan tar tid och resurser i anspråk för 

myndigheterna samtidigt som få ungdomar faktiskt förekommer hos polis och socialtjänst 

samtidigt. Det finns dessutom lagstadgad sekretess som förhindrar visst informationsutbyte 

mellan myndigheterna vilket kan försvåra samverkan. Därför är det intressant att titta på hur 

samverkansarbetet bedrivs mellan polis och socialtjänst och hur det yrkesverksamma upplever 

samverkan gällande unga lagöverträdare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att se hur polis och socialtjänst som arbetar specifikt kring unga 

lagöverträdare i en mellanstor kommun upplever att samverkan fungerar.  

För att besvara syftet har dessa frågeställningar formulerats:  

 Hur samverkar polis och socialtjänst kring unga lagöverträdare? 

 Vilka hinder upplever man kan uppstå i samverkan mellan de två myndigheterna? 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har intervjupersonerna om samverkan? 

 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

 

Uppsatsen är sammanlagt uppdelad i sex stycken kapitel, inledning och bakgrund, metod, 

tidigare forskning, teoretisk referensram, resultat och analys samt diskussion.  

I det första kapitlet redogörs bakgrunden till studien, en inledande problemformulering. 

Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar och den definition som är återkommande.  

I andra kapitlet återfinns metoddelen, här redogörs för studiens urvalsmetoder och 

tillvägagångssätt. Här återfinns även studiens validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

överväganden.  

Tredje kapitlet behandlar tidigare forskning, bland annat de styrkor och svagheter tidigare 

forskning funnit med samverkan.  

Det fjärde kapitlet redovisar den teoretiska referensram vi använt oss av till analysen av 

resultatet. Denna referensram är Erving Goffmans (1959/2004) interaktionsteori.  

I det femte kapitlet återfinns studiens resultat samt analys av resultatet. Studiens resultat 

presenteras i teman och i direkt anknytning till dessa redovisas analysen av den delen.  

Sjätte och avslutande kapitlet är studiens diskussionsdel, här diskuteras uppsatsens resultat 

mot tidigare forskning. Även diskussion av studiens metodologiska tillvägagångssätt återfinns 

i detta kapitel. Kapitlet och uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

  

1.4 Definition 

 

Samverkan - När till exempel enheter eller myndigheter har ett övergripande gemensamt 

handlande på ett organisatoriskt plan för att uppfylla ett visst syfte. Det kan gälla exempelvis 

aktivt utbyte av information eller gemensam planering för aktiviteter (Socialstyrelsen, 2011).  
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2 Metod  

2.1 Val av datainsamlingsmetoder 

Kvalitativ forskning kan användas då man vill uppfatta en social verklighet och vad som 

händer i denna på samma sätt som den man intervjuar (Bryman, 2011). Perlinski (2009) 

menar att en kvalitativ metod är bra då man har ganska få respondenter men vill ha ut mycket 

information. I en kvalitativ undersökning så vill man undersöka intervjupersonens perspektiv 

och det som denna uppfattar är betydelsefullt och viktigt (Bryman 2011). På så sätt skiljer den 

sig från en kvantitativ undersökning där forskarens intressen styr (Bryman 2011). Eftersom 

syftet med undersökningen är att förstå intervjupersonernas upplevelse av samverkan mellan 

myndigheterna motiverade detta vårt val att använda oss av kvalitativ metod. 

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra frågeställningar och 

därmed besvara syftet. I semistrukturerade intervjuer använder man sig av en intervjuguide 

med teman över med vad som ska beröras under intervjun men ordningsföljden på frågorna 

kan variera (Bryman, 2011). När man använder sig av semistrukturerad intervju är man friare 

att gå vidare med följdfrågor om något fångar ens intresse, men man har även intervjuguiden 

att luta sig tillbaka mot. Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi 

revidera frågorna efterhand och därmed nå en djupare förståelse för intervjupersonernas 

upplevelser av verkligheten. Intervjuguiden hjälpte oss att hålla den röda tråden och inte tappa 

syftet med intervjuerna.    

 

2.2 Urval av undersökningspersoner  

För att finna relevanta intervjupersoner för studien användes ett målinriktat urval. Genom ett 

målinriktat urval väljer man ut intervjupersoner som är relevanta för att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Det finns olika angreppssätt för ett målinriktat urval, 

varav vi använde oss av angreppssättet snöbollsurval. Snöbollsurval är när man får kontakt 

med personer som man inte kan göra någon urvalsram på (Bryman, 2011). Första kontakten 

var samordnaren på Förebyggande rådet som sedan hjälpte oss att finna möjliga kontaktvägar. 

Urvalet utmynnade i två intervjupersoner från polisen samt två intervjupersoner från 

socialtjänsten. Alla fyra intervjupersoner arbetar dagligen tillsammans kring unga 

lagöverträdare och har flerårig erfarenhet av detta samverkansarbete. Någon djupare 

presentation kommer dock inte att ske då vi i så stor utsträckning som möjligt önskar att hålla 

dem anonyma. 

 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av data påbörjades genom att söka efter tidigare forskning kring 

ungdomsbrottslighet och kring samverkan mellan polis och socialtjänst. Forskningen söktes 

fram via databaserna Diva, SwePub och SocIndex. Denna forskning sammanställdes till en 

forskningsöversikt som användes som bakgrund till utformandet av intervjufrågorna och 
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temana i intervjuguiden. Intervjufrågorna utformades för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna.  

Första intervjun genomfördes som en pilotintervju med samordnaren för det Förebyggande 

rådet i den aktuella kommunen. Det som framkom i intervjun gav oss en överblick hur det ser 

ut i kommunen kring arbetet med unga lagöverträdare. Detta underlättade vårt fortsatta arbete 

då vi fick mer kött på benen, men utgör inte en del av resultatet. Första kontakten med 

intervjupersonerna togs sedan via mejl, där skickade vi med ett missivbrev med information 

om studien. Intervjupersonerna fick därefter själva avgöra om de ville delta eller inte. Vidare 

kontakt skedde via telefon då tid och plats för intervjuerna bestämdes. Vi var båda delaktiga 

vid alla intervjuer som samtliga genomfördes på arbetsplatserna. Varje intervju tog cirka 60 

minuter att genomföra och transkriberades så snart som möjligt efter intervjun. 

Transkriberingen delades så att vi skrev halva intervjuerna var.  
 

Kodning av den kvalitativa datan skedde kontinuerligt i takt med att resten av intervjuerna 

genomfördes. Detta är bra att göra eftersom man blir mer medveten om olika teman som 

dyker upp och som man kan vilja gå in på i de intervjuer som återstår (Bryman, 2011). Efter 

transkriberingen kodades intervjuerna för att få ut det latenta innehållet ur materialet. Genom 

att koda materialet efterhand så blir upplevelsen att man drunknar i data mindre (Bryman, 

2011). Vi läste först igenom materialet utan att notera något, därefter lästes materialet igenom 

en gång till varav vi skrev ner meningsbärande enheter. Utifrån dessa skapades koder som 

utmynnade i teman. Efter kodningen analyserades materialet utifrån den teoretiska 

referensram vi valt. Vi använde oss av Erving Goffmans (1959/2004) teori om interaktion 

som kan användas för att förklara och definiera alla sociala situationer utifrån ett 

dramaturgiskt perspektiv. 

 

Arbetet avslutades med diskussionsdelen där vi gick in och lyfter tidigare forskning mot de 

resultat vi själva fått fram i studien. Därefter genomgick hela texten revidering för att få den 

så korrekt och innehållsrik som möjligt.  

 

Sökord: Samverkan, ungdomsbrottslighet, brottslighet, crime, youth, socialworker, 

socialtjänst, polis, myndigheter  

 

 

 

2.4 Ansvarsfördelning 

Vid arbetets gång har vi tillsammans arbetat med alla delar. Intervjuerna genomfördes 

tillsammans och transkriberingen delades på hälften var. Därefter kodade vi tillsammans 

materialet. I slutarbetet har vi delat upp texten och skrivit till den, därefter har vi tillsammans 

gått igenom uppsatsen för de sista korrigeringarna. 
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2.5 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys är sannolikt den vanligaste analysmetoden vad gäller analys av 

kvalitativa data (Bryman, 2011). Man söker efter bakomliggande teman i de material man 

analyserar och dessa teman illustreras ofta i korta citat, men hur man burit sig åt för att finna 

dessa teman beskrivs dock sällan närmare (Bryman, 2011). När vi analyserade vårt material 

använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod användes då vi var 

intresserade av den manifesta (vad texten säger) och latenta nivån (underliggande mening) i 

datan vi analyserade. Kvalitativ innehållsanalys innebär att man läser igenom texten flera 

gånger för att få en känsla för helheten (Graneheim & Lundman, 2004). När man sedan läst 

igenom texten plockar man ut fraser och meningar som är relevanta för frågeställningen men 

tar med omgivande text för att inte förlora sammanhanget. Dessa meningar eller fraser kallas 

för meningsbärande enheter och kortas ned och kodas samt grupperas i kategorier som 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Den manifesta nivån presenteras i kategorier 

medans den latenta nivån presenteras i teman. Dessa teman är den röda tråd av mening som 

återkommer i kategori efter kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

 

2.6 Etiska reflektioner 

Bryman (2011) skriver ”Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen” 

(s.131).  

 

Informationskravet innebär att de som ingår i forskningen vet vad forskningen går ut på och 

att deltagandet är frivilligt, samt att de har rätt att avbryta deltagandet (Bryman, 2011). Vid 

första kontakten med intervjupersonerna informerades de om vad intervjuerna skulle 

användas till samt att det var frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011). Detta efterlevdes i vår studie då 

intervjupersonerna själva valde att delta. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

personuppgifter ska behandlas så konfidentiellt som det går, vilket kan innebära problem i 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). För att uppfylla detta krav valde vi att inte 

använda oss av namn i studien. Vi har istället benämnt intervjupersonerna som polis och 

socialsekreterare. Det framkommer inte heller vilken kommun eller stad studien har 

genomförts i, detta för att det ska vara så svårt som möjligt att spåra vem som har sagt vad. 

Kalman och Johansson (2012) menar att man är en informant när forskningsfrågan rör 

verksamheten och hur denna fungerar, personen blir intervjuad med avseende på den position 

hen har inom institutionen och vilka erfarenheter som kan knytas till detta. Då informanter 

ofta är delaktiga i sammanhang och ofta i beroendeställning är det av extra vikt att så långt 

som möjligt skydda anonymiteten (Kalman och Johansson, 2012). Nyttjandekravet är också 

en av de etiska principer som finns för svensk forskning, detta innebär att datan som samlas in 

om enskilda personer enbart får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). För att 

uppnå detta krav har vi endast använt det som framkommit i intervjuerna till denna 

kandidatuppsats. 
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2.7 Validitet och reliabilitet 

 

 

2.7.1 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man avsett att mäta (Bryman, 2011). Det är lättare att få 

validitet i en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ undersökning, detta eftersom man 

under arbetets gång kan göra förändringar om man upptäcker något som är viktigt för att få 

svar på sina frågeställningar (Larsen, 2009). I vår undersökning ville vi mäta 

intervjupersonernas upplevelser och under arbetets gång upptäckte vi faktorer som var 

viktigare än vad vi i början trott. I och med att vi genomförde semistrukturerade intervjuer 

kunde intervjupersonerna tala friare än om vi använt oss av exempelvis enkäter. Vi hade även 

möjlighet att ställa följdfrågor om något som exempelvis verkade extra viktigt för vår 

undersökning. Validitet blir lättare att uppnå om den man intervjuar kan prata mer fritt samt 

förklara om något är otydligt (Larsen, 2009). 

 

2.7.2 Reliabilitet 

“Reliabiliteten visar på exakthet eller precision, att vår undersökning alltså är tillförlitlig, och 

att noggrannhet har präglat förloppet” (s. 81 Larsen, 2009). Reliabilitet är svårare att 

säkerhetsställa i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa undersökningar, detta eftersom 

intervjupersonerna kan påverkas av situationen och ge olika svar från dag till dag vilket gör 

det svårt att få samma resultat flera gånger (Larsen, 2009). För att vi skulle uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt i vår undersökning var vi båda delaktiga vid samtliga intervjuer, detta 

för att få två tolkningar av resultatet. Vi förvarade transkriberingen på ett säkert ställe och var 

noggranna på att inte blanda ihop intervjuerna. Vi var även noga vid transkriberingen av 

intervjuerna och skrev ned vad som sades ordagrant.  

 

Det går inte att generalisera då man använt sig av snöbollsurval (Larsen, 2009). Bryman 

(2011) menar att man inte kan generalisera utöver den population som ligger till grund för 

urvalsprocessen. Detta innebär att vi inte kan generalisera vårt resultat. Malterud (2009) 

menar att det bara är i undantagsfall som forskning kan få fram resultat som är allmängiltiga. 

 

3 Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning inom detta område är förhållandevis begränsad. Detta har resulterat i att vi 

här har valt att presentera tidigare forskning om såväl ungdomsbrottslighet och förebyggandet 

av denna som av samverkan överlag. 
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3.1 Ungdomsbrottslighet 

Farrington (2003, refererad i Sehlin, 2009) beskriver ungdomsbrottslighet som ungdomar 

mellan 15-20 år som begått någon form av brott, exempelvis stöldbrott, skadegörelsebrott 

eller våldsbrott. Farrington beskriver att de flesta brott som ungdomar begår sker i de sena 

tonåren mellan 15-19 år, men att de börjar begå brott mellan 8-14 år och slutar någon gång 

mellan 20-29 år. Han menar att ju tidigare en ungdom börjar begå brott desto större risk är det 

att ungdomen utför många brott och utvecklar en lång brottskarriär. Han vill dock påpeka att 

det bara är en liten andel ungdomar som begår merparten av alla brott och utvecklas till 

kroniska brottslingar (Farrington, 2003, refererad i Sehlin, 2009). Sehlin (2009) uppger i sin 

tur att en ungdom behöver övervakning och styrning i mognadsprocessen och att det därför är 

viktigt att kontrollera så den unge inte hamnar i situationer som utgör riskfaktorer för 

brottslighet. 

 

Stigsdotter Ekberg (2010) belyser att majoriteten av alla ungdomar någon gång i sitt liv har 

begått något brott, men att de som är i återfallsgruppen är färre. De riskfaktorer hon 

presenterar för ungdomar att ägna sig åt kriminella aktiviteter är social/ekonomisk utsatthet 

hos föräldrar, svårigheter i skolan, äventyrslusta, samt kompisar med tillåtande attityd 

gentemot brottslighet. Överlag menar hon dock att det finns olika teorier till varför vissa 

ungdomar blir kriminella och fortsätter att vara det, men att det inte finns någon enighet kring 

vilken teori som är bäst. Hon uppger därför att vilken teori man anser förklarar orsaken 

därmed avgör vilken åtgärd som anses vara den bästa att sätta in. Stigsdotter Ekberg menar att 

det är viktigt att bemöta ungdomar med respekt då hon anser att välgörande relationer kan 

påverka ungdomar till att välja bort en asocial livsstil. 

 

 

 

3.2 Olika typer av samverkan 

Sehlin (2009) skriver i sin avhandling att kommuner har ett stort ansvar när det gäller att 

förebygga brott bland ungdomar. Därmed har det i många kommuner startats 

brottsförebyggande råd som riktar in arbetet på den lokala problematiken. Genom dessa 

brottsförebyggande råd kan man få tjänstemän och andra intressenter att inse att det är ett 

politiskt prioriterat område. När man kartlagt de lokala problemen så kan man sätta in insatser 

mot detta, därmed blir det flera olika myndigheter, organisationer och enskilda som 

samverkar (Sehlin, 2009). Edvall Malm (2012) skriver att det finns två typer av 

brottsförebyggande arbete mot unga, det ena är brottsförebyggande grupper som sker i 

lokalsamhället och det andra är polisens egna brottsförebyggande verksamhet. Samverkan ses 

som något som kan verka förebyggande mot ungdomsbrottslighet, detta märks bland annat 

genom den gemensamma gruppen för brottsförebyggande arbete där socialtjänsten är en av 

många lokala aktörer som ansvaret lagts på. Arbetet handlar om socialbrottsprevention på 

generell nivå och situationell brottsprevention. Edvall Malm menar även att det uttrycks idéer 

om att stärka samverkan med bland annat ökad kommunikation. 
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Poliser menar att de i olika grad har samarbete men att det kan se olika ut (Stigsdotter Ekberg, 

2010). Östberg (2010) skriver att utagerande beteende, exempelvis som kriminalitet, missbruk 

och våldsamt beteende hos en ungdom som anmäls till polis alltid förmedlas vidare till 

socialtjänsten. Enligt Edvall Malm (2012) så är polisen den myndighet som gör flest 

anmälningar till socialtjänsten, men att endast ett fåtal av dessa anmälningar utreds. Östberg 

(2010) menar att beroende på vilket kontor anmälan kommer in till så handläggs det på olika 

sätt och att även om socialsekreterare ibland upptäcker något som skulle kunna innebära 

behörighet så sorteras dessa ibland bort, bland annat på grund av tidsbrist. Men även på grund 

av att ibland är inte den kriminella handlingen bedömd som tillräckligt allvarlig för att 

socialtjänsten ska kunna tvinga sig på. Därför väntar man istället tills man har mer på fötterna, 

exempelvis grövre brottslighet (Östberg, 2010). 

 

 

Edvall Malm (2012) skriver att polisens förebyggande verksamhet där samverkan sker 

tillsammans med socialtjänsten är via samlokalisering och lättnader i socialtjänstens 

sekretesslagstiftning. Detta för att öka informationsöverföring mellan polis och socialtjänst. 

Polisen kan då koppla samman unga människors sociala utsatthet med spanings- och 

underrättelseverksamhet. Detta är inte främst för att ge stöd och hjälp till ungdomarna utan för 

att skydda medborgarna genom kontroll. Annan samverkan som sker mellan polis och 

socialtjänst är när socialtjänsten är med på misstankeförhör av personer under 18 år för att 

stärka deras rättigheter. Socialtjänsten har även samverkan med åklagare och domstol, detta 

för att klara upp och reagera på de ungas brott. Socialtjänsten får allt mer åtaganden när det 

gäller ungas kriminalitet (Edvall Malm, 2012). Detta har olika socialkontor löst på olika sätt, 

Östberg (2010) skriver att vissa socialkontor har en handläggare som har som enda uppgift att 

ta emot och handlägga ärendena. Andra socialkontor, integrerade kontor, har en 

ungdomsgrupp som handlägger ärendena enligt vissa rutiner (Östberg, 2010). 

 

 

 

3.3 Förutsättningar för samverkan 

Stigsdotter Ekberg (2010) menar att när samverkan finns ska den kunna ge en samlad bild av 

vad ungdomar som inte arbetar eller går i skolan gör och att man på det sättet ska kunna fånga 

upp dessa ungdomar. Fördelen med att ha en fungerande samverkan är att det blir ett sätt att 

undvika att missförstånd uppstår och att man får en bredare helhetssyn och förståelse för 

varandras arbete (Edvall Malm, 2012). Men för att det ska vara en effektiv samverkan menar 

Rudenstam och Holmberg (2014) att det krävs en förståelse för de olika verksamheternas 

organisation och skillnader i exempelvis arbetslogik och arbetsmetoder. Även Lundgren och 

Persson (2003, refererade i Stigsdotter Ekberg, 2010) menar att en förutsättning för att 

samarbetet ska fungera är att samhällsuppdraget uppfattas på ett så likartat sätt som möjligt, 

att alla är motiverade, att det finns en gemensam bild samt ett förtroendefullt 

informationsutbyte. Edvall Malm (2012) skriver att en annan förutsättning som gör att 

samverkan kan fungera är att polisen och socialtjänsten har bedömningsmakt. De bedömer 

vad en enskild individ behöver för vidare hjälp, inom eller utom organisationen. De avgör 
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alltså mellan vilka myndigheter samverkan ska ske. Något som också är viktigt för att 

samverkan ska fungera är enligt Edvall Malm personliga kontakter mellan personer på de 

olika myndigheterna, ju mer personliga kontakter som finns desto lättare är det att bedriva 

samverkan. Där samverkan uppges fungera bäst är inom uppsökande arbete, detta menar 

Edvall Malm beror på att polis och socialtjänst här har stort handlingsutrymme, det finns 

minst reglerat genom lagstiftning och statliga direktiv. I det uppsökande arbetet sorteras de 

ungdomar som behöver myndigheternas insatser ut (Edvall Malm, 2012). 

 

3.4 Svårigheter med samverkan 

Rudenstam och Holmberg (2014) menar att trots att samverkan mellan organisationer ofta är 

ett förslag för att kunna hantera gränsöverskridande problem, så är samverkansprojekt sällan 

speciellt framgångsrika. De beskriver även att enbart vissa standardiserade “normala” 

problem kan lösas med hjälp av samverkan men att det vid mer komplex problematik krävs en 

mer integrerad arbetsorganisation. Edvall Malm (2012) menar att samverkan tar mycket tid i 

anspråk och att bristande resurser kan skapa frustration. Även Lundgren och Persson (2003, 

refererade i Stigsdotter Ekberg, 2010) är inne på samma linje, då de menar att det finns en 

stark tro på samverkan men att det inte är så lätt att genomföra i verkligheten. Detta på grund 

av att olika verksamhetsområden tolkar sitt samhälleliga uppdrag på olika sätt. Johansson 

(2011) i sin tur menar att det finns en skillnad mellan samverkan som idé och samverkan som 

praktik, detta eftersom de effekter man vill uppnå med samverkan inte alltid överensstämmer 

med de effekter som samverkan leder till i praktiken. Hon menar att en orsak till detta kan 

vara de olika regler inom organisationerna som kolliderar med varandra när samverkan sker 

(Johansson 2011). 

 

Johansson (2011) menar att samtidigt som det finns bestämmelser gällande samverkan för 

myndigheter så gäller dock sekretessen generellt myndigheterna emellan. Tack vare de 

sekretessbrytande bestämmelser som sekretesslagstiftningen innehåller möjliggörs dock 

uppgiftslämnande mellan myndigheter, men Johansson uppger att varje myndighet som ingår 

i samverkan måste avväga noga om de kan lämna ut uppgifter till de andra myndigheterna. 

Detta menar hon kan innebära en viss motsättning mellan bestämmelserna om sekretess och 

bestämmelserna om samverkan. I den analys av offentliga dokument som Edvall Malm (2012) 

presenterar så framkommer det att samverkan mellan polis och socialtjänst lyfts fram som en 

lösning på ungas kriminalitet, utan att man egentligen vet om detta är möjligt i verkligheten. I 

sin kartläggning fann hon att endast 8 av 128 ungdomar återfanns hos både socialtjänst och 

polisen samtidigt. Utifrån detta menar hon att socialtjänst och polis uppenbarligen inte 

kopplas samman även om det ibland kan bli aktuellt med ett slags remissförfarande. Den 

samverkan som fungerade bäst var den samverkan som skedde i spanings- och 

uppsökandeverksamhet, men inte den samverkan som skedde kring enskilda individer då så få 

ungdomar var aktuella hos båda myndigheterna samtidigt. Edvall Malm menar att om 

ungdomarna inte förkommer som individer hos både polis och socialtjänst samtidigt så är det 

inte möjligt för dessa myndigheter att samverka närmare än genom ett remissförfarande. 
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Det finns svårigheter som en myndighetsperson kan stöta på i samverkan mellan myndigheter. 

En svårighet som uppkommer när man har samverkan är att man som myndighetsperson gör 

val som kan upplevas av den enskilde som att denne inte har någon talan (Stigsdotter Ekberg, 

2010). Detta blir problem då socionomen så långt som möjligt ska arbeta med samförstånd 

och samarbete, medan polisen ska arbeta för trygghet och minskad brottslighet (Stigsdotter 

Ekberg, 2010). Edvall Malm (2012) menar att risker med samverkan är att Socialtjänsten har 

det yttersta ansvaret för ungdomar som far illa vilket kan innebära att större ansvar läggs på 

socialarbetaren och att deras arbete polisifieras. Detta kan även innebära att förtroendet från 

klienten kan minska. Hon skriver vidare att lagen ibland ger för stort handlingsutrymme och 

att det blir handläggarens egna tolkningar som avgör. Även Stigsdotter Ekberg (2010) 

beskriver att skolan, socialtjänsten och polisen som är inblandade i arbetet med de ungdomar 

som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende har ett handlingsutrymme i sitt arbete. 

Därmed står de för olika handlingsval och vilken handling man väljer att göra påverkar. 

 

4 Teoretisk referensram 

4.1 Goffman 

Goffmans (1959/2004) teori om interaktion ger oss redskap att förklara och definiera varje 

social situation utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Det kan gälla hemma, på festen, på jobbet 

eller på gatan. Han menar att människor spelar en teater i mötet med andra (Goffman, 

1959/2004). Vi har valt att använda följande begrepp, roller, fasad, intrycksstyrning och 

team.   

 

 

4.1.2 Roller 

Goffman (1959/2004) menar att en människa intar olika roller i olika situationer och kan själv 

förändra och påverka rollen. Beroende på hur mycket en individ går in i sin roll så tror 

individen olika mycket på sitt framträdande. Individen kan tro helhjärtat på sin identifikation 

med en viss roll, inrättning och en grupp. En publik tror att den agerande personen har de 

egenskaper som den förmedlar men olika aktörer går olika mycket in i sin roll. Man blir det 

man spelar och i framträdandet införlivas och hålls rollgestalten vid liv. Det gäller att andra 

också tror på rollen vi har och delar definition och verklighetsuppfattningen med oss 

(Goffman, 1959/2004). 

 

 

4.1.3 Fasad 

Goffman (1959/2004) menar att för att upprätthålla fasaden så styrs intrycken, på teatern 

används rekvisita och scener medan man i vardagliga livet har fasader för att få sin roll att 

kännas äkta. Fasaden är först och främst inramningen, möbler, dekor och andra 

bakgrundsinslag. Inramningen är platsbunden, därför kan den som vill använda sig av en 

speciell inramning som en del av framträdandet inte börja spela sin roll förrän de tagit sig till 
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platsen. Personlig fasad är exempelvis kläder, kön, ålder, storlek, utseende, hållning, 

ansiktsuttryck och gester. Vissa av dessa är relativt bestående medan andra relativt kortvariga 

som exempelvis ansiktsuttryck. När en individ intar en etablerad social roll finner han oftast 

att en speciell fasad redan upprättats för den. Han blir ofta tvingad att både utföra den givna 

uppgiften och upprätthålla den fasad som motsvarar den. Då fasaden ofta väljs och inte skapas 

kan det ibland vara svårt att välja en lämplig fasad åt sig själv (Goffman, 1959/2004). 

 

 

 

4.1.4 Intrycksstyrning 

Intrycksstyrning är studiet av de tillfälligheter som spelar in vid skapandet av ett intryck och 

av den teknik som krävs för att bemästra dessa osäkerhetsmoment (Goffman, 1959/2004). När 

en person är tillsammans med andra människor försöker denne prestera en bestämd bild av sig 

själv och därmed styra de intryck andra får av en. Man försöker framställa sig på ett sätt som 

ligger i linje med den situation man spelar en roll sig i denna situations regler och normer. 

Man vill att andra ska tro på den roll man intagit (Goffman, 1959/2004). 

 

 

4.1.5 Team 

Ett team är enligt Goffman (1959/2004) flera personer som intimt samarbetar för att 

upprätthålla en given definition av verkligheten och av situationen i framträdandet. Teamets 

gemensamma uppdrag är därmed att styra de intryck som man önskar att publiken ska få av 

den sociala situationen. Ett gott team kan kännetecknas av att teammedlemmarna agerar i 

enighet för att främja gemensamma intressen och för att uppnå sina syften. För att det 

allmänna intrycket av ett team ska bli tillfredsställande kan varje medlem behöva uppträda på 

ett annat sätt än de normalt gör, för att detta ska överensstämma med vad som förväntas av 

teamet. Individer som tillhör samma team står i ett betydelsefullt förhållande till varandra av 

två skäl, för det första måste varje teammedlem lita på att de andra medlemmarna uppträder 

på ett lämpligt sätt i teamframträdandet. För det andra är teammedlemmarna tvungna att 

definiera varandra som “initierade” och med andra ord inte upprätthålla en fasad mot 

varandra. Detta ömsesidiga beroende utgör en sammanhållande kraft för teamet och en 

teammedlem är inte mindre en medlem om denna väljer att sabotera för teamet i 

framträdandet, snarare tvärtom. Detta då medlemskapet i teamet är själva förutsättningen för 

att personen ska kunna ställa till med “besvär”. Goffman menar dock att öppna 

meningsskiljaktigheter mellan teammedlemmar omöjliggör ett enigt handlande, och därför 

brukar det krävas att medlemmarna väntar med att inta en offentlig ståndpunkt tills det att 

man har fastställt teamets position. För att undvika att teamet framställs negativt då 

exempelvis en teammedlem begår ett misstag framför publiken så väntar man med att 

diskutera detta tills publiken har avlägsnat sig. Eventuella olikheter mellan teammedlemmarna 

kan förekomma såväl i fråga om meningsskiljaktigheter som på vilka sätt och i vilken 

omfattning de tillåts att styra framträdandet. Någon kan exempelvis ges rätt att regissera eller 
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göras till huvudperson i teamet, för att bland annat se till att varje teammedlem håller sig till 

ordningen samt för att fördela rollerna i framträdandet. Mellan teammedlemmar skapas ofta 

en familjär stämning och det blir ofta en solidaritet mellan dem. Hemligheter som skulle 

kunna förråda hela agerandet delas och bevaras. För att ett teamframträdande ska bli effektivt 

måste de samarbete som gör framträdandet möjligt hemlighetshållas. Man kan därför säga att 

ett team är som ett hemligt sällskap (Goffman, 1959/2004). 

 

 

 

5 Resultat och analys 

 

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras samt analyseras resultatet från intervjuerna med socialsekreterarna 

och poliserna. Resultaten redovisas under följande rubriker: Samverkan i den aktuella staden, 

Samverkan med icke utsedda, Relationens betydelse för samverkan, Personbundet arbete samt 

Sekretess och samverkan. Efter varje del med resultat följer i direkt anslutning en analys. 

 

 

 

5.2 Samverkan i den aktuella staden 

Samverkan kring unga lagöverträdare sker enligt de intervjuade socialsekreterarna samt 

poliserna på flera nivåer mellan socialtjänsten och polisen i den aktuella staden. Cheferna på 

de olika myndigheterna har sin form av samverkan likväl som fältarbetarna hos socialtjänsten 

och yttre befäl hos polisen har sin form. Intervjupersonerna uppger dock att det är samverkan 

mellan dem som de framför allt har insyn i och därmed berör under 

intervjuerna.  Intervjupersonerna är fyra särskilt utsedda personer med unga lagöverträdare 

som främsta arbetsuppgift.  År 2007 ändrades lagstiftningen vilket gjorde att en specifik tjänst 

tillsattes på den aktuella socialtjänsten, denna tjänst utformades fritt av en av 

intervjupersonerna. Innan denna lagändring arbetade hela socialtjänsten kring unga 

lagöverträdare men ingen var mer specialiserad på detta område. Efter lagändringen 2011 

skärptes reglerna ytterligare och de sista tjänsterna tillkom. Intervjupersonerna har arbetat 

tillsammans sedan 2011 med samverkan kring unga lagöverträdare. 

 

”På vår tjänst jobbar vi ju som riktat mot unga lagöverträdare. Det har ju socialtjänsten 

alltid gjort men lagstiftningen ändrades 2007 och då ändrade man att det är en tjänst, nu är 

det två som jobbar mer specifikt med och mot polisen och kring ungdomarna” 

(Socialsekreterare). 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att samverkan är något positivt, detta då de upplever att 

samverkan ger dem möjlighet att diskutera vad som fungerar och inte fungerar i arbetet med 

unga lagöverträdare. De intervjuade socialsekreterarna uttrycker även att samverkan gör det 

möjligt för socialtjänsten att komma in tidigare i processen, vilket de intervjuade poliserna i 
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sin tur tror leder till snabbare åtgärder. 

 

”Ja jag tror ju att åtgärderna kring de här ungdomarna, att det blir snabbare åtgärder om 

man har en bra samverkan” (Polis). 

 

Intervjupersonerna berättar att samverkansträffar sker en gång per termin samt att det är 

åklagaren som är sammankallande till dessa. Deltagarna vid dessa samverkansträffar är 

behöriga från socialtjänst, polis och tingsrätt. Syftet med dessa träffar sägs vara att diskutera 

på en övergripande nivå kring unga lagöverträdare samt den samverkan som bedrivs. Utöver 

dessa större träffar så sker mindre möten däremellan för att samordna resurser från 

exempelvis skola, socialtjänst och polis. Vid situationer som kräver särskilda insatser finns 

det enligt intervjupersonerna möjlighet till extrainsatta samverkansträffar för att kunna lösa 

situationen där och då. Upplägget med dessa större samverkansträffar en gång per termin 

upplever våra intervjupersoner vara tillräckligt. De menar att de inte känner av något större 

behov av mer tid till samverkansträffar i sig, men däremot finns en önskan till mer 

gemensamma utbildningar gällande unga lagöverträdare. 

 

Den främsta samverkan som sker är dock den dagliga samverkan mellan intervjupersonerna. 

De uppger att denna samverkan främst sker vid polisförhör med ungdomar samt när polisen 

begär yttranden från socialtjänsten. 

 

”När vi jobbar med unga kvoteringar så begär vi yttranden från socialtjänsten och det är ju 

framförallt … och … som, det är ju bara de som skriver ut yttranden och det är ju de som vi 

jobbar med mest här vi två” (Polis). 

 

De intervjuade poliserna uppger att deras arbete är slutfört när och om ungdomarna blir 

dömda för brott och att det därefter är socialtjänsten som tar vid. På grund av detta anses det 

vara positivt från de intervjuade polisernas sida att socialtjänsten finns med redan vid 

polisförhöret för att kunna förklara händelseförloppet. 

 

”Jo sen ligger det ju utanför vårt område vi pratar ju om brottet, sen vad som händer om 

ungdomen blir dömd då har ju vårt arbete slutat. Oftast har ungdomen och föräldern… de 

har ju tusen frågor, så det är ju jättebra att socialtjänsten sitter kvar och förklarar den biten” 

(Polis). 

 

Smidighet och tydlighet är enligt de intervjuade socialsekreterarna vad man vill uppnå med 

samverkan, att alla vet vad som händer och vad alla gör samt var man ska vända sig om man 

funderar över något. Samtliga intervjupersoner uppger dock att resultatet av samverkan inte 

mäts på något sätt, varken inom socialtjänsten eller inom polismyndigheten. De intervjuade 

poliserna upplever att samverkan mellan dem och de specialiserade socialsekreterarna har 

blivit bättre sedan starten på grund av relationernas utveckling dem emellan, men att resultatet 

av denna upplevda förbättring inte finns dokumenterad någonstans. 

 

”Vi här uppe har ganska bra samarbete då det gäller socialtjänsten jämfört med många 
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andra ställen faktiskt. För här är det ju två stycken speciellt utsedda som kommer på förhören 

och kan inte de någon gång så händer det faktiskt också att handläggarna kommer, inte lika 

ofta men det händer och det är ju också bra för de känner ju till ungdomarna. Men sen också 

att de är de här två som skriver yttranden. På vissa ställen så är det ju så att det knappt är så 

att någon sitter med vid förhören med ungdomarna, så vi har det ganska bra här uppe 

faktiskt” (Polis). 

 

 

 

5.2.1 Analys 

Enligt samtliga intervjupersoner fungerar samverkan bra när den sker mellan de fyra. Detta 

eftersom de är särskilt utsedda att arbeta med unga lagöverträdare och därför har för vana att 

arbeta tillsammans. Goda relationer har skapats likväl som ett arbetssätt som fungerar, man 

vet vad de andra gör och kan tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Detta kan tolkas 

som att rollfördelning är av betydelse för samverkan då det är av vikt att alla vet vilken roll de 

spelar. Goffman (1959/2004) menar att hur mycket en individ tror på sin roll avgör hur 

mycket individen går in i rollen. Då samtliga intervjupersoner upplever samverkan som 

positiv kan det ses som ett tecken på att de har en stark tro på sin roll. Det kan även tolkas 

som att intervjupersonerna arbetar tillsammans som ett team. Goffman menar att ett gott team 

kännetecknas av att teammedlemmarna agerar i enighet för att uppnå gemensamma intressen 

och syften. De fyra intervjupersonerna kan kännetecknas som ett gott team då de upplever att 

de tillsammans har gemensamma mål med samverkan. 

 

 

 

5.3 Samverkan med icke utsedda 

Samtliga intervjupersoner upplever att det kan bli problem när den dagliga samverkan inte 

kan ske dem emellan. När man behöver involvera en eller flera andra personer från 

myndigheterna kan det ställa till med problem. Socialsekreterarna upplever att de problem 

som kan uppstå är exempelvis att de inte blir kallade till polisförhör. Poliserna i sin tur 

upplever att de problem som kan uppstå är till exempel när man kontaktar social beredskap 

och de inte har möjlighet att komma. Detta kan innebära problem för polisen då de får ta 

ansvar för sådant som egentligen ligger på socialtjänsten. 

 

De intervjuade socialsekreterarna berättar att det ibland ringer poliser som de vanligtvis inte 

brukar samverka med för att fråga om de vill vara med eller ska vara med på ett polisförhör. 

Samtidigt upplever socialsekreterarna att de hör på poliserna att de egentligen inte vill att de 

ska komma. Detta tror de beror på att poliser som inte har för vana att förhöra ungdomar kan 

uppleva det besvärligt att socialtjänsten befinner sig i rummet. Socialsekreterarna uppger dock 

att de ser till att delta på förhören och menar att det i efterhand brukar vara uppskattat även 

från polisernas sida. Detta då familjen ibland har frågor som socialsekreterarna anser att de är 

mer insatta i. Socialsekreterarna berättar även i sina intervjuer att de tycker sig vara viktiga 
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deltagare vid polisförhör, då de menar att poliser och advokater som inte är vana vid förhör 

med ungdomar kan berätta en felaktig bild av hur situationen ser ut för ungdomen. 

 

“Medan advokaterna kan man känna det är klart att de ska göra allt för att ungdomarna ska 

bli friade, sen finns det ju bättre och sämre advokater. Säger de då att det inte är straffbart att 

ljuga i ett förhör... det skulle jag ju aldrig säga. Jag säger hellre att det här blir ju bättre för 

dig om du säger vad som hände, men vi har väl en annan bild” (Socialsekreterare). 

 

“Det är klart den här mamman som aldrig hade varit i den här situationen sa ”vadå ska vi ha 

en advokat, kan det hända något?” Och så säger den här polisen ”äh de är så unga inte tror 

jag att det händer något”. Han såg ju aldrig steget vidare och jag bara stopp det blir ju jätte 

fel om man blir lurad där att ingenting ska hända… han ringde sen och frågade om jag kunde 

förklara en gång till så att han fick veta, jag tror det var då jag gjorde den här beskrivningen 

för hand från början. Så att inte poliser och advokater säger fel saker även om de bara ska 

hålla förhöret, många vill ju veta vad som kan hända” (Socialsekreterare). 

 

De intervjuade socialsekreterarna upplever även att de i vissa situationer får ta ansvar över 

saker som de egentligen inte har som ansvarsuppgift. De tror dock att detta delvis kan bero på 

att polisen har en ny organisation. 

 

“Sen får vi ju kanske inte alla polisrapporter heller, det hänger ju lite på att nu har polisen en 

ny organisation. Det händer faktiskt att det ringer föräldrar till oss som säger det att ” jamen 

min son eller dotter det här hände i helgen och vad händer när ni får polisrapporten?”, då 

vet de ju att det skickas det står ju också alltid i tidningen att socialtjänsten tar över. Får vi 

inte rapporten så kan vi ju hellre ringa och efterlysa den… men det är ju mer det här 

praktiska som ibland inte fungerar. Men vi ringer bara till… och… kan ni undersöka det här 

för det här var konstigt” (Socialsekreterare). 

 

 

5.3.1 Analys 

Samtliga intervjupersoner uppger att det kan uppstå problem i den dagliga samverkan när 

denna behöver genomföras tillsammans med andra personer på myndigheterna. Goffman 

(1959/2004) menar att fasaden ibland är tillskriven vilket betyder att personen måste leva upp 

till de förväntningar som finns på fasaden samt utföra den givna uppgiften. Detta kan tolkas 

som att de poliser och socialsekreterare som inte är vana vid denna typ av samverkan inte är 

säkra på sin roll eller tror på rollen ordentligt för att kunna leva upp till den fasad som 

förväntas av dem. Detta skapar en svag tro på rollen de tvingas spela som i sin tur kan skapa 

en osäkerhet i situationen och försämra samverkan. 

 

Vidare upplever de intervjuade socialsekreterarna att de ibland får ta ansvar för sådant som 

egentligen inte är en del av deras arbetsbeskrivning, utan egentligen ligger på polisens ansvar. 

Detta kan återigen ses som att fasaden sedan innan är tillskriven för poliserna, men att de med 

mindre erfarenhet av samverkan får kämpa med att tro på sin roll och de uppgifter som 
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tillkommer med den. Exempelvis kan detta vara när rapporterna från polisen inte alltid 

inkommer till socialtjänsten som de ska göra, vilket leder till att socialsekreterarna får 

efterlysa dem. När socialsekreterarna tar ansvar över arbetsuppgifter som egentligen är någon 

annans så kan detta ses som att de arbetar för att det allmänna intrycket av teamet ska bli 

tillfredsställande. Detta i linje med det Goffman (1959/2004) menar då varje teammedlem kan 

behöva uppträda på ett annat sätt än de normalt gör, för att detta ska överensstämma med vad 

som förväntas av teamet. 

 

Socialsekreterarna upplever även att de ibland får förklara saker som enligt dem polisen eller 

advokaten egentligen bör förklara. Detta kan härledas till det Goffman (1959/2004) påtalar 

om att någon i teamet kan ges rätt att regissera eller göras till huvudperson i teamet, detta för 

att se till att varje teammedlem håller sig till ordningen samt för att fördela rollerna i 

framträdandet. Detta är något som kan tänkas ske i ett förhör då socialsekreterarna görs till 

huvudpersoner i och med sin förmåga att förklara situationen och svara på frågor som 

ungdomen ställer. 

 

I situationer där de intervjuade socialsekreterarna ska medverka på polisförhör med poliser de 

vanligtvis inte samverkar med så uppges det finnas en ovilja från polisens sida att 

socialsekreterarna ska delta. Detta tror de beror på att dessa poliser inte är vana att förhöra 

ungdomar och därmed känner sig osäkra. När socialtjänsten väl har deltagit på dessa 

polisförhör brukar det dock i efterhand visa sig vara uppskattat från polisernas sida. Detta kan 

tolkas som att de mer orutinerade poliserna inte upplever att de besitter den teknik för att styra 

den intrycksstyrning som behövs för att bemästra ett sådant moment och att för att kunna 

upprätthålla bilden av sig själva som kompetenta. Goffman (1959/2004) menar nämligen att 

intrycksstyrning är när en person i interaktion med andra människor försöker styra de intryck 

som andra får och att man försöker framställa sig själv i linje med situationens regler och 

normer. När det sedan visar sig vara uppskattat i efterhand så kan det tyda på att osäkerheten 

hos poliserna inte är grundad och att de trots allt klarar av intrycksstyrningen. Det kan även 

tyda på att socialtjänsten i förhörssituationen ser sig själva och polisen som ett team i och med 

att de hjälper polisen att svara på de frågor ungdomen har som de känner sig osäkra på. 

Genom att socialsekreterarna ser sig som ett team även med andra poliser så kan alla 

upprätthålla den fasad som hör till deras roll i förhörssituationen. Om det uppstår eventuella 

meningsskiljaktigheter tas detta inte upp under förhöret utan lyfts fram efter förhöret är 

avklarat. 

 

 

 

5.4 Relationens betydelse för samverkan 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att den personliga relationen är bidragande till att deras 

samverkan fungerar bra. Samtliga lyfter fram att de har så pass bra kontakt och förståelse för 

varandras arbetssätt, att de lätt kan prata med varandra om det uppstår problem och visa 
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överseende om vissa ärenden drar ut på tiden. 

 

”Det är ju just det här att vi har en bra relation, att det är samma personer som kommer 

också. Så då lär man ju känna… och… bra, de ringer ju om de har funderingar till oss och vi 

gör ju tvärtom. Sen just dem är ju ovärderliga att ha med på förhör exempelvis” (Polis). 

 

En socialsekreterare och en polis berättar om tillfällen då myndighetspersoner från andra 

städer uttryckt avundsjuka på att samverkan i den aktuella staden fungerar så pass bra. 

 

“Vi har ju fått träffa andra som jobbar med samma sak, och då märker man ju som att när vi 

pratar om vår samverkan både med åklagare och polis och tingsrätt så tittar ju som folk på 

oss. När man säger det att när jag skickar ett yttrande till polisen och de skickar det vidare 

till åklagaren så skickar de ju som på en gång till tingsrätten, och då är det ju inom 14 dagar 

så har de ju en ungdomsförhandling. Så funkar det ju inte på så många ställen när man följer 

lagstiftningen. De blir ju alltid så att ”åh man skulle jobba där” när man berättar hur bra det 

funkar. Så där är det. Bara det där att de inte är så många som jobbar med samma sak som 

går och är med på förhör” (Socialsekreterare 1). 

 

Den nära och personliga relation de fyra byggt upp nämns flera gånger under intervjuerna 

som något positivt och som en lösning på många problem. Intervjupersonerna berättar att om 

något händer eller om de har några frågor så ringer de bara till varandra. De uppger även att 

förståelsen för varandras arbetssätt är god samt att de har god insyn i vem som gör vad i olika 

situationer. 

 

 

 

5.4.1 Analys 

 

Samverkan mellan de fyra intervjupersonerna ses som väl fungerande och ingen 

intervjupersonerna lyfter heller några större problem med samverkan de fyra emellan, detta 

kan bland annat bero på den familjära stämningen och att man inte vill hänga ut en 

teammedlem. Goffman (1959/2004) menar att om en teammedlem begår ett misstag inför 

publiken diskuteras detta inte förrän publiken avlägsnas, detta för att teamet inte ska 

framställas som negativt. Detta kan vara ett sätt att upprätthålla sig själv och samverkan 

mellan varandra och att det därför inte kommer fram så mycket negativt just kring samverkan 

de fyra emellan. Som nämnt i tidigare analys så väntar teamet med att lyfta fram negativa 

aspekter tills förhöret är avslutat. detta kan ske på samma sätt i intervjusituationen, då även vi 

som intervjuare ses som publik av intervjupersonerna. Intervjuare ses som publik och ska 

därför inte alltid ta del av det som sker ”bakom kulisserna”. Goffman (1959/2004) menar att 

det samarbete som gör teamframträdandet möjligt hemlighetshålls. Därför kan det vara svårt 

att genom en intervju få fram det som egentligen är sant kring samverkan mellan de fyra, detta 

då man inte vill framhålla sitt team som negativt. På frågor om samverkan i andra 
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konstellationer så lyfts dock svårigheter lättare fram, vilket kan bero på att man inte har 

samma solidaritetskänsla mot dessa teammedlemmar. 

 

 

 

5.5 Personbundet arbete 

 

De intervjuade poliserna berättar att en av förutsättningarna för att samverkan ska fungera är 

att det finns tillräckligt med personal. Poliserna tycker att det är ett minimum att bara vara två 

på varje myndighet som arbetar med denna typ av samverkan. De upplever exempelvis att 

ibland kan väntetiderna för att få ett yttrande från socialtjänsten vara lite för långa och därmed 

stannar polisernas arbete av. De berättar att i dagsläget så kan ärenden bli liggande om någon 

av de två på socialtjänsten blir sjuka eller får för mycket arbete, detta beror bland annat på att 

det inte finns någon som kan ta över deras arbetsuppgifter.  

 

”Det har ju varit långa väntetider nu och ungdomsärendena ska ju gå fort, är det som nu att 

någon blir sjuk och är borta flera månader, det kan man ju inte rå för. Men det kanske finns 

någon ersättare, att det är någon som kan vara “stand in” om inte annat. Men ingenting har 

det varit så det är ju synd sådana gånger att då går vi bara och väntar och väntar och väntar. 

För vi kan inte redovisa ett ärende till åklagaren som vi gör när ett ungdomsärende är klart, 

då skickar vi det vidare till åklagaren. Men det kan inte vi göra förrän vi har fått ett yttrande, 

så det händer ju som ingenting det ligger bara här och väntar hos oss” (Polis). 

 

En av de intervjuade poliserna berättade om ett tillfälle när en person från socialtjänsten var 

sjukskriven och att detta märktes av direkt. Även de intervjuade socialsekreterarna berättar att 

arbetet till viss del är personbundet och att de tror att det skulle innebära problem om de 

skulle bli utbytta från en dag till en annan. 

 

”Men det tänker jag ju är en jättefördel när det är samma som sitter på samma stolar under 

en längre period för jag menar skulle vi bli utbytta också... då skulle det nog ta ett tag att 

komma igång igen med samarbete. Det är ju till viss del personbundet, tyvärr är det ju så” 

(Socialsekreterare). 

 

 

 

 

 

5.5.1 Analys 

 

När någon på socialtjänsten eller polisen är exempelvis sjukskriven så finns det ingen ”stand 
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in” vilket ställer till med problem för teamet. Varje teammedlem har sin roll i teamet, och som 

Goffman (1959/2004) skriver så är alla medlemmar ömsesidigt beroende av varandra. Detta 

kan tänkas innebära att en frånvarande teammedlem försvårar samverkan. Som Goffman 

menar så utses ofta en teammedlem till huvudperson eller regissör för teamet. Denna person 

kan vara av extra vikt för att teamarbetet ska fungera, om denna person inte finns närvarande 

så försvinner den person som ser till att varje teammedlem håller sig till ordningen och 

fördelar rollerna. Intervjupersonerna menar att frånvarande teammedlemmar har ställt till med 

problem för dem då arbetet i vissa situationer ”stannat av”. 

 

 

 

5.6 Sekretess och samverkan 

 

De intervjuade poliserna berättar att i och med att de har en så bra kontakt med varandra så 

upplever de att sekretessen mellan dem och de två intervjuade socialsekreterarna inte skapar 

ett speciellt stort hinder för samverkan i deras dagliga arbete tillsammans. Man kan i följande 

citat läsa att sekretessen är något som intervjupersonerna tänker på men att den nära 

relationen möjliggör lösningar på eventuella hinder. 

 

”Vi har ju inte riktigt lika stark sekretess mot sociala, vi är ju snarare skyldiga att anmäla om 

någon far illa. Men sociala har ju starkare sekretess mot oss. Men vi har ju ett bra samarbete 

med… och… så vi kan göra oss förstådda mellan varandra utan att vi behöver bryta så 

mycket regler” (Polis). 

 

”Men nu är ju inte… och… ute och patrullerar och möter de här ungdomarna. Men det är 

klart det känns ju när man pratar att de kan säga mer till oss än vad vi kan säga till dem” 

(Socialsekreterare) 

 

”Om inte annat de skulle bara kunna ge oss en liten hint de behöver ju kanske inte dra hela 

hemförhållanden men. Det brukar lösa sig ganska bra… Men det handlar mycket om att vi 

känner varandra så bra” (Polis). 

 

I intervjuerna är det dock främst poliserna som lyfter fram att sekretessen kan vara ett hinder 

för samverkan och samtliga intervjupersoner berättar att de känner av att polisen kan säga mer 

än vad de från socialtjänsten kan. De intervjuade socialsekreterarna berättar att ungdomar 

ibland kan reagera på att yttranden ska skickas via polisen. Detta eftersom ungdomarna inte 

alltid känner sig bekväma med att polisen kan ta del av deras sociala situation. 

 

”… många ungdomar reagerar över att vi ska skicka yttranden till polisen” 

(Socialsekreterare). 

 

”… då får polisen ta del av deras sociala situation, och vad de säger och tänker” 
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(Socialsekreterare). 

 

Vid de större samverkansträffarna och vid samverkan mellan andra personer inom 

myndigheterna så upplever intervjupersonerna att sekretessen ibland ”går till absurdum” 

(Socialsekreterare). De tycker att ibland blir sekretessen ett hinder när man inte kan tala i 

klarspråk om vem det handlar om, de intervjuade poliserna uppger att de ibland skulle vilja 

veta om det exempelvis är några insatser på gång för en specifik ungdom. Ett annat tillfälle 

när de intervjuade poliserna skulle vilja att sekretessen lyftes, är när de ska ringa och berätta 

om ett brott. Detta eftersom de på förhand skulle vilja veta hur hemförhållandena ser ut för att 

inte utsätta barnet för onödiga risker. De anser att då även polisen har sekretess och inte pratar 

vitt och brett om vad de vet så skulle det underlätta om sekretessen mellan myndigheterna var 

mindre sträng då alla arbetar mot samma mål.     

 

”Ja det skulle kanske kunna vara det här med sekretessen. Att ibland har vi upplevt, särskilt 

på de här mötena som vi varit på nu att det nästan kan bli lite löjligt, för alla vi som är på 

mötet vet vilka vi pratar om men man kan inte säga namn och så ska man som sitta och gissa 

nästan att ”jaha är det han eller är det D eller V”, det blir ju så löjligt. Vi jobbar ju ändå mot 

samma mål vi vet vilka personer det är. Man kanske skulle kunna lätta litegrann på 

sekretessen. För det är ju ändå ingenting som vi för vidare och det vet vi ju” (Polis). 

 

 

 

5.6.1 Analys 

 

På frågan om sekretessen ses som ett hinder då samverkan sker de fyra emellan svarar 

intervjupersonerna att den inte gör det, samtidigt som poliserna lyfter att sekretessen ibland 

kan skapa ett hinder då socialtjänsten har strängare sekretess än polisen. Anledningen till 

varför sekretessen inte ses som ett större hinder när samverkan sker de fyra emellan kan vara 

att intervjupersonerna ser sig som ett gott team. Det kan tänkas att de blir lättare att använda 

sig av de sekretessbrytande bestämmelserna och handlingsutrymmet som finns kring dem. 

Goffman (1959/2004) menar att mellan teammedlemmar skapas ofta en familjär stämning och 

det blir ofta en solidaritet mellan dem, hemligheter delas och bevaras. Solidariteten, de 

sekretessbrytande bestämmelserna samt det goda teamet kan bidra till att sekretessen inte blir 

ett större hinder när man samverkar de fyra emellan. Därmed ses den nära relationen som en 

lösning för att komma runt problem som kan uppstå i samverkan.  

 

Vid större träffar så upplever intervjupersonerna att det kan uppstå problem med sekretessen 

och kommunikationen med varandra, detta kan bero på att man inte har en stark 

solidaritetskänsla gentemot varandra. Vid mindre träffar så har man en mer familjär känsla 

och hemligheter kan där delas vilket kan bli svårare i andra större sällskap. Det blir i större 

sällskap och nya gruppkonstellationer svårare att ha ett gott team. Som Goffman (1959/2004) 

menar så kännetecknas ett gott team av att man arbetar mot samma syften. Men i de större 
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gruppkonstellationerna har alla deltagare olika mycket kunskap om ungdomarna, och därmed 

kan bilden av ungdomen se olika ut. Det kan därför vara svårt att få alla att förstå det 

gemensamma målet och då kan teamet bli lidande. På grund av sekretessen blir det även svårt 

att få till ett gott samarbete då man inte kan tala i klarspråk och det ibland blir en gissningslek. 

Poliserna är de som främst lyfter att sekretessen skapar ett problem, men det är också 

poliserna som har mindre vetskap om ungdomarnas hemförhållanden. Socialtjänsten har 

mycket kunskap om ungdomarnas sociala situation men ska på grund av sekretessen inte dela 

med sig av detta till polisen, om man inte uppfyller någon av de sekretessbrytande 

bestämmelserna. 

 

 

 

6 Diskussion 

 

 

6.1 Inledning  

 

Syftet med studien var att ta reda på upplevelser av samverkan hos poliser och socialarbetare 

som arbetar riktat mot unga lagöverträdare. För att få svar på syftet genomfördes intervjuer 

med två stycken socialsekreterare och två stycken poliser som tillsammans arbetar mot unga 

lagöverträdare. Resultatet visade att den främsta anledningen till varför de upplever att 

samverkan fungerar bra kan hänvisas till den personliga relation de har mellan varandra. 

 

Vi formulerade tre stycken frågeställningar för att besvara vårt syfte: 

Hur samverkar polis och socialtjänst kring unga lagöverträdare? 

Vilka hinder upplever man kan uppstå i samverkan mellan de två myndigheterna? 

Vilka upplevelser och erfarenheter har intervjupersonerna om samverkan? 

 

Intervjuerna visar på att samverkan som sker mellan personer som samarbetat under en längre 

period fungerar bra, men att vid större grupper och nya grupper blir samverkan påverkad. Det 

finns många olika typer och nivåer av samverkan mellan myndigheterna men de personer vi 

intervjuat samarbetar främst med varandra. Hinder som kan framkomma i samverkan är bland 

annat sekretessen och då samverkan sker mellan andra personer än vanligt. Den samverkan 

som sker mellan intervjupersonerna är väldigt personbunden och känslig för yttre faktorer 

som exempelvis sjukskrivningar och annat. Samtliga intervjupersoner upplever samverkan 

som positivt och anser att samverkan i den aktuella staden fungerar bättre än i andra städer. 

Ingen av intervjupersonerna har dock gått någon särskild utbildning kring just samverkan utan 

har fått lära sig av egen erfarenhet. En av intervjupersonerna var med och startade upp just 

denna samverkan. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
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6.2.1 Hur polis och socialtjänst samverkar kring unga lagöverträdare    

Efter en lagändring år 2007 tillsattes en specifik tjänst på socialtjänsten för att arbeta kring 

unga lagöverträdare och samverka med polisen. Tjänsten utformades av en av 

socialsekreterarna vi intervjuat. Som Östberg (2010) skriver så får socialtjänsten mer och mer 

åtaganden gällande ungdomars kriminalitet, vilket de olika socialkontoren löser på olika sätt. 

Vissa socialkontor har, likt det socialkontor våra intervjupersoner arbetar på, handläggare som 

har som enda uppgift att ta emot och handlägga ärenden. Sedan 2011 har intervjupersonerna 

arbetat tillsammans då de sista tjänsterna tillkom efter en lagändring, de har därmed skapat en 

nära relation under åren och upparbetat ett nära samarbete mellan varandra. Trots att en av 

intervjupersonerna utformat tjänsten inom socialtjänsten precis som hen ville så har ingen av 

de vi intervjuat fått någon utbildning kring samverkan. Samverkan är alltså utformad efter 

personligt tycke och har sedan länge skett mellan vissa personer som inte fått någon 

utbildning i samverkan. Det har dessutom inte förekommit någon utvärdering av resultaten av 

samverkan. Därmed är det svårt att veta om samverkan fungerar så pass bra som 

intervjupersonerna upplever att den gör eller om det finns utvecklingsområden. Det gör det 

extra svårt när teamet har så nära relation att veta vad som fungerar eller inte fungerar. 

Goffman (1959/2004) menar att det som sker bakom kulisserna hemlighetshålls. 

 

Edvall Malm (2012) menar att samverkan mellan myndigheter fungerar som bäst när den sker 

inom uppsökande arbete, för att man inom detta arbetsområde har stort handlingsutrymme. 

Trots att våra intervjupersoner inte arbetar med uppsökande arbete så anser de att samverkan 

fungerar bra. Detta kan bero på att de upplever att de ändå har ett stort handlingsutrymme, 

eftersom det inte sker någon utvärdering och de för de mesta arbetar tillsammans med 

varandra. Upplevelsen av extern kontroll kan därför vara mindre än om det hade skett 

regelbundna utvärderingar av samverkan. Den samverkan som sker mellan de intervjuade 

poliserna och socialtjänsten i varje enskilt fall är kortvarig, den sker egentligen endast vid 

förhör med en ungdom då socialtjänsten kallas för att närvara. Därefter är det upp till 

socialtjänsten att skriva ett yttrande som skickas till polisen som de i sin tur skickar vidare till 

åklagaren. När en utredning är slutförd är även de två intervjuade polisernas arbete med den 

unga lagöverträdaren slut. Edvall Malm (2012) menar att samverkan ofta ses som en lösning 

på ungas kriminalitet utan att man egentligen vet om detta är möjligt i verkligheten. Då 

samverkan mellan våra intervjupersoner sker under en så kort tid är frågan om den ger något 

resultat eller om det kan kallas för samverkan överhuvudtaget. Det liknar mer ett 

remissförfarande än samverkan, då polisen ska fokusera på brottet medan socialtjänsten 

fokuserar mer på den sociala situationen. 

 

När samverkan sker mellan icke insatta personer blir det otydligt vem som har vilken roll och 

vilken arbetsordning som ska följas. Goffman (1959/2004) menar att individer intar roller i 

olika situationer och att man förändrar och påverkar rollen själv. Han menar även att beroende 

på hur mycket man tror på sin roll går man olika mycket in i framträdandet. I dessa situationer 

blir det därför ofta så att våra intervjupersoner får ta större ansvar. Ibland får de ta ansvar 

inom områden som egentligen inte hör till deras yrkesroll, som exempelvis att poliserna 

skjutsar en ungdom till familjehemsplacering. Eller att en socialarbetare behöver gå in i en 
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situation och förklara hur det egentligen ser ut. Det finns en risk med samverkan då det är 

socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för ungdomar som far illa. Denna risk är att 

socialtjänsten får allt större ansvar och därmed kan arbetet polisifieras (Edvall Malm 2012). 

Detta kan i sin tur innebära att förtroendet från klienten minskar. Intervjupersonerna från 

socialtjänsten berättar att många ungdomar reagerar på att de skickar yttrandena till polisen, 

vilket kan innebära att ungdomarna förlorar förtroendet för socialarbetarna då de upplever att 

det som sägs går vidare till andra myndigheter. Om en ungdom förlorar förtroendet så kan 

detta ställa till med problem om socialtjänsten åter blir inblandad kring ungdomen. Vi tänker 

att det därmed kan vara svårt att återfå en förtroendefull relation. 

 

Den personliga relationen mellan de som arbetar kring de unga lagöverträdarna ses som en av 

förutsättningarna för att samverkan fungerar så pass bra och är ofta en lösning på många 

problem som kan uppstå. Edvall Malm (2012) menar att personliga kontakter är en 

förutsättning för att samverkan ska fungera. Genom att dessa personliga kontakter är en 

förutsättning för samverkan så innebär detta att samverkan blir väldigt personbunden. Detta 

visar sig när de som inte är vana vid denna typ av samverkan arbetar med någon av våra 

intervjupersoner. De intervjuade socialsekreterarna anser att om de plötsligt skulle bli ersatta 

så skulle det innebära problem för samverkan och det skulle ta tid att komma igång igen. 

Detta tänker vi beror på att det skulle ta tid att bygga nya relationer, och personlig kontakt är 

som tidigare nämnt en stor förutsättning för att samverkan ska fungera. Socialsekreterarna 

anser att de byggt upp rutiner så att det ska fungera men att de trots detta skulle innebära 

problem om de blev utbytta. Att dessa rutiner brister visar sig exempelvis när samverkan ska 

ske med personer som inte har lång erfarenhet av samverkan mellan myndigheterna. 

 

Att intervjupersonerna lyckats skapa en så nära relation kan bero på att de är så få, endast fyra 

stycken. Goffman (1959/2004) menar att mellan teammedlemmar skapas ofta en familjär 

stämning. Vi tänker att denna familjära stämning kan göra att samverkan blir lätt och flyter på 

bra, men att den blir väldigt känslig för yttre faktorer som exempelvis sjukskrivningar eller 

tillskott av ny personal. Intervjupersonerna menar att när någon blir sjukskriven så märks det 

av direkt. Eftersom det inte finns någon ersättare kan arbetet bli stillastående om 

socialtjänsten inte hinner med sina arbetsuppgifter. Som Edvall Malm (2012) menar så tar 

samverkan mycket tid i anspråk och bristande resurser kan skapa frustration. Därmed är 

samverkan mycket skör och personbunden, samtidigt som den nära relationen och 

personbundenheten tycks vara det som gör att samverkan fungerar så väl i detta fall. 

 

 

 

 

6.2.2 Vilka hinder man kan möta 

Ett hinder som man kan möta i samverkan mellan myndigheter är sekretessen. Johansson 

(2011) menar att samtidigt som det finns bestämmelser gällande samverkan för myndigheter 

så gäller dock sekretessen generellt myndigheterna emellan. Särskilt poliserna vi intervjuade 
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lyfte fram att sekretessen kan skapa hinder, detta då socialtjänsten har strängare sekretess mot 

poliserna medan poliserna snarare är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om någon far illa. 

Socialtjänsten har större vetskap om ungdomarnas familjeförhållanden och sociala situation 

samt de pågående eller planerade insatserna. De intervjuade poliserna berättar att de har en 

önskan att få ta del av dessa saker tidigare, särskilt om de ska ge information till en förälder 

om att ett brott har begåtts. Detta för barnet eller ungdomens säkerhet. Poliserna skulle även 

vilja ta del av informationen för att öppet kunna resonera med socialtjänsten om personer som 

är aktuella. Johansson (2011)  uppger att varje myndighet som ingår i samverkan måste 

avväga noga om de kan lämna ut uppgifter till de andra myndigheterna, vilket kan innebära en 

viss motsättning mellan bestämmelserna om sekretess och bestämmelserna om samverkan. 

Poliserna antyder att deras arbete skulle bli lättare om de skulle få ta del av informationen 

samtidigt som vi ställer oss frågande till om de verkligen är i behov av informationen då 

polisen endast ska utreda brottet och socialtjänsten ska verka stödjande och stöttande. Om 

sekretessen mellan de två myndigheterna inte var lika sträng eller släpptes på skulle 

socialtjänsten riskera att förlora det förtroende de ska ge klienten, men det skulle vara lättare 

att uppnå ett så kallat gott team. Detta eftersom det skulle vara lättare att främja gemensamma 

intressen och uppnå sina syften, vilket kännetecknar ett gott team (Goffman, 1959/2004). 

Intervjupersonerna upplever dock att problemet med sekretessen främst förekommer vid 

arbete i större grupper eller när man arbetar med nya/andra personer.  

 

 

 

6.2.3 Upplevelser och erfarenheter om samverkan 

Intervjupersonerna anser att samverkan kan leda till att det blir tydligt vem som gör vad och 

att alla resurser blir ordnade mot samma mål. Som Edvall Malm (2012) menar så är fördelen 

med att ha fungerande samverkan att man kan undvika att missförstånd uppstår och att man 

får en bredare helhetssyn och förståelse för varandras arbete. Men för att samverkan ska 

fungera på bästa sätt behövs inarbetade arbetsmetoder och en bra relation mellan de som ska 

samarbeta. När samverkan sker mellan de fyra stycken speciellt utsedda för att arbeta kring 

unga lagöverträdare så tycker alla fyra att det fungerar bra och man vet vad som ska göras. 

När det däremot blir andra personer inblandade som inte har lika stor erfarenhet av samverkan 

inom detta område kan samverkan påverkas negativt. En intervjuperson antyder att hen ibland 

anser att advokaterna gör fel i vissa situationer kring ungdomen, vilket tyder på en brist på 

förståelse för varandras arbetssätt. Rudenstam och Holmberg (2014) menar att det är viktigt 

med förståelse för de olika verksamheternas organisation och skillnader i arbetslogik och 

arbetsmetoder för att ha en effektiv samverkan. Resultatet från intervjuerna visar att det råder 

brist på detta när samverkan sker mellan nya personer som inte är insatta eller då våra 

intervjupersoner inte har förståelse för exempelvis advokaternas roll. Samverkan kan bli svår 

då den ska ske mellan både advokater, poliser, åklagare och socialarbetare då 

samhällsuppdraget kan uppfattas på olika sätt från de olika yrkeskategorierna. Lundgren och 

Persson (2003, refererade i Stigsdotter Ekberg 2010) menar att en förutsättning för att 

samverkan ska fungera är att samhällsuppdraget uppfattas på ett likartat sätt och att alla har en 

gemensam bild. 
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Relationen lyfts flera gånger under intervjuerna som positiv och tolkas därmed som viktig för 

upplevelsen av en bra samverkan. Personliga kontakter mellan personer på de olika 

myndigheterna är viktigt för att samverkan ska fungera. Edvall Malm (2012) menar att ju mer 

personliga kontakter desto lättare är det att bedriva samverkan. Den personliga kontakten 

mellan intervjupersonerna kan vara avgörande för upplevelsen av att samverkan fungerar så 

pass bra. Genom att de har en så pass nära relation och personlig kontakt så är de medvetna 

om varandras arbetssätt och har lätt att kontakta varandra vid eventuella problem eller 

svårigheter. Relationen gör även att de kan ha en öppnare kommunikation mellan varandra. 

 

Johansson (2011) menar att tack vare de sekretessbrytande bestämmelser som 

sekretesslagstiftningen innehåller så möjliggörs uppgiftslämnande mellan myndigheterna. 

Som tidigare nämn måste dock myndigheterna noga avväga om de kan lämna ut uppgifter till 

varandra. Intervjupersonerna upplever inget större hinder av sekretesslagstiftningen i sin 

samverkan. När intervjupersonerna noga ska överväga om de ska lämna ut uppgifter så kan 

fördelarna med att lämna ut uppgifterna väga tyngre, vilket kan bero på teamkänslan samt den 

starka tilltro till att uppgifterna stannar hos teammedlemmarna. Man kan säga att ett team är 

ett slags “hemligt sällskap” där hemligheter delas och bevaras (Goffman, 1959/2004). När en 

myndighetsperson väljer att dela uppgifter med en annan myndighet så finns dock en risk. 

Stigsdotter Ekberg (2010) menar att om man som myndighetsperson väljer att göra ett visst 

val kan detta uppfattas från klienten att denne inte har någon talan. 

 

 

 

6.3 Metoddiskussion   

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning. För att styrka reliabiliteten 

hade det varit bra att använda sig av en så kallad triangulering. Genom att använda flera 

metoder kan de uppväga varandras styrkor och svagheter (Larsen, 2009). På grund av 

tidsramen för studien var vi dock tvungna att begränsa oss till en metod. Då vi var 

intresserade av personers upplevelser använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Genom 

att vi använde oss av intervjuer fick vi svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Dock 

påverkas resultatet av att vi endast får ta del av det som intervjupersonerna vill dela med sig 

av. Intervjupersonerna kan även bli påverkade av situationen samt av oss som intervjuare. På 

grund av detta är reliabiliteten relativt låg.  

 

Vi använde oss av urvalsmetoden snöbollsurval. Intervjupersonerna valdes ut genom en 

kontakt som har god insikt i samverkan mellan polis och socialtjänst i den aktuella staden. På 

det sättet fanns ingen överordnad chef som kunde välja ut intervjupersoner som hen tänkte 

kunde svara “rätt” på våra frågor. Genom att vi använde oss av detta urval hjälpte det till att 

stärka anonymitetskravet då det är få personer som vet att våra intervjupersoner har deltagit i 

studien. Vi har inte nämnt något om intervjupersonerna i studien som gör dem lätta att spåra. 

Det som dock blir svårt i denna undersökning är att hålla intervjupersonerna anonyma 

gentemot varandra vilket kan påverka resultatet. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Samverkan är något som är väldigt populärt och eftersträvas på många arbetsplatser. Det är 

dock svårt att hitta forskning som visar hur samverkan fungerar och vilka konkreta resultat 

man kan få. För att samverkan ska vara något som eftersträvas anser vi att det ska finnas 

vetenskaplig grund på att det faktiskt blir positiva resultat av detta. Samverkan är något som 

tar mycket tid och resurser, därför bör det vara mer motiverat att detta leder till något bra. Vår 

studie visar på att samverkan fungerar bra när det är få personer inblandade men att det blir 

väldigt personbundet. Därför tycker vi det är intressant att forska hur samverkan kan se ut när 

samverkan bedrivs mellan olika gruppkonstellationer och hur man kan få detta att fungera. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar termin 6 och ska skriva ett examensarbete. Vi har 

då valt att fokusera på samverkan kring ungdomskriminalitet. Syftet med undersökningen är 

att se hur polisen och socialtjänsten i en mellanstor kommun upplever att samverkan fungerar 

kring ungdomsbrottslighet, samt vilka för och nackdelar som finns.  

Vi kommer att fördjupa oss i forskning och litteratur kring ämnet, som vi delvis kommer att 

använda oss av i uppsatsskrivandet. Men vi vill även ta hjälp av er verksamma inom området 

genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua DIG som har kunskap, erfarenhet och daglig 

kontakt med dessa ungdomar vilket är av stort värde för vårt arbete.  

Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats, intervjun kommer att ta ca 1 

timme. Vi hoppas att du har möjlighet att delta och hjälpa oss i vårt uppsatsskrivande.  

Du deltar i intervjun frivilligt och får närsomhelst avbryta utan närmare förklaring. Resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål och svaren behandlas konfidentiellt, du 

kommer vara anonym. All data kommer raderas efter genomförd studie. Resultatet presenteras 

i en kandidatuppsats via Umeå universitet. 

Vid frågor och funderingar är det bara att kontakta någon av oss.  

Med vänliga hälsningar Karolin och Lina 

Karolin Brännström 

kabr0021@student.umu.se 

076-10 65 087 

Lina Berggren 

libe0127@student.umu.se 

073-021 15 54  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter 

Hur länge har du arbetat som polis/socialsekreterare? 

Tidigare arbetslivserfarenheter? 

Tidigare erfarenheter av samverkan? 

Har du fått någon utbildning i samverkan? 

 

Berätta om er samverkan 

Mellan vilka? 

Hur går den till? 

Vad är styrkan för er med samverkan?  

Vad tycker du är viktigt för att samverkan ska fungera på ett bra sätt? 

Kan man förbättra samverkan på något sätt? Hur? 

Berätta om vilka ungdomar som samverkan bedrivs för 

Hur upplever du att det ser ut idag med ungdomsbrottsligheten i ___? 

Vilka ungdomar prioriteras? Specifika brott som begåtts?  

Hur uppmärksammas ungdomarna? 

Hur uppmärksammas en ungdom första gången? 

Hur går man vidare efter att en ungdom uppmärksammats? 

Vem tar kontakter?   

 

Berätta hur du tycker att samverkan fungerar 

Hur tas din kompetens tillvara? 

Hur fungerar arbetsfördelningen? 

Vad upplever du som positivt med samverkan? 

Vad upplever du som svårt med samverkan? 

Har ni kunskap och förståelse för varandras arbetssätt? 

Hur mycket tid läggs på samverkan?  

Påverkas samverkan av sekretessen, andra svårigheter? 

Mål med samverkan/Förbättringsmöjligheter 

Vilka mål har ni med samverkan? 

Hur mäter man vad som uppnåtts med samverkan?  

Hur gör man gemensamma utvärderingar av effekterna av er samverkan? 

Dokumenteras samverkan på något sätt? 

Vad skulle du förändra för att göra samverkan ännu bättre än vad den är idag? 


