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SAMMANFATTNING  

Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka socialtjänstens, skolans, polisens 

och fritidsverksamhetens upplevelser av hur samverkan inom arbetsmetoden social 

insatsgrupp fungerar rent praktiskt och vilka förväntningar som präglar samverkan mellan 

aktörerna. Studiens resultat grundar sig i åtta semistrukturerade intervjuer med nio 

respondenter som är yrkesverksamma inom en mellanstor svensk kommun. Samtliga 

respondenter har erfarenhet av att samverka inom social insatsgrupp. Resultatet visar bland 

annat att ett systematiskt arbetssätt är en förutsättning för en fungerande samverkan. Av 

resultatet framkommer även att en tydlig rollfördelning är viktig för arbetet inom social 

insatsgrupp men att det inom den aktuella kommunen finns motsägelser i vilka 

förväntningar som präglar de olika aktörernas roller jämfört med den logik som präglar 

aktörernas ordinarie verksamhet. Utifrån resultat har författarna kommit till slutsatsen om 

att samverkansarbetet inom metoden bör utvärderas och att målet med arbetet är mer 

betydelsefullt än arbetsprocessen.  
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ABSTRACT 

This qualitative study is based on interviews and has the purpose to examine the experience 

of collaboration within the method ‘social insatsgrupp’. The study focuses on respondents 

from following organisations; social service, school, police and leisure. The study reaches to 

examine experience that answers questions regarding the practice of the collaboration and if 

the different roles in ‘social insatsgrupp’ are characterized by different expectations. Eight 

interviews were made with nine respondents from one municipality in Sweden whom all has 

experience of collaborating within the method ‘social insatsgrupp’. The result shows that the 

collaboration within the method has to be systematic in order to function. Furthermore the 

result shows that there are contradictions between what expectations are characterizing the 

different roles and the reality of the organisations ordinary functions. Based on the result the 

writers conclude that it is important to evaluate the collaboration in ‘social insatsgrupp’ and 

that the goal of the collaboration is more important than the process itself. 
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1 INTRODUKTION 

I en rapport av Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2015) undersöktes delaktighet i samt 

utsatthet för brott bland elever i årskurs nio. Resultatet visar att nästan hälften av 4659 

elever uppgav att de minst en gång senaste året utsatts för misshandel, hot, stöld, sexualbrott 

eller rån. En lika stor andel elever uppgav dessutom att de vid minst ett tillfälle under senaste 

året begått någon form av våldsbrott, skadegörelse, stöldbrott eller provat narkotika. 

Resultatet visar däremot att en mindre andel elever uppvisade erfarenheter av upprepade 

grövre brott. Vidare uppger BRÅ att det finns ett mörkertal av utförda ungdomsbrott i 

Sverige och anger att ungdomsbrottslighetens utveckling och omfattning återkommande 

visualiseras i samhällsdebatten. I ett regeringsbeslut från Justitiedepartementet (2011) fick 

Rikspolisstyrelsen i uppdrag att starta en pilotverksamhet för sociala insatsgrupper. I 

beslutet framgår att pilotprojektet ska genomföras i mellan sex till tolv svenska kommuner 

och att målgruppen för de sociala insatsgrupperna ska vara ungdomar mellan 15–25 år som 

är i riskzon för en etablerad kriminell livsstil. Socialstyrelsen är även en del av uppdraget och 

deras insats handlar främst om att ta fram en riskbedömningsmanual som ska användas i 

arbetet med att bedöma vilka ungdomar som befinner sig i riskzon. Inom ramen för de 

sociala insatsgrupperna ska samtliga berörda myndigheter samverka. Utöver Socialstyrelsen 

och Rikspolisstyrelsen innebär detta bland annat statens skolverk. Som grund för beslutet 

framhäver Justitiedepartementet att rättsväsendets myndigheter har en del av ansvaret för 

ett brottsförebyggande arbete på individnivå. 

Studiens intention är att utifrån yrkesverksammas upplevelser bidra med djupare förståelse 

av hur samverkan präglar arbetet inom social insatsgrupp. Författarna till studien anser det 

intressant att undersöka upplevelser av samverkan inom arbetsmetoden på grund av att den, 

enligt Justitiedepartementet (2011), endast har funnits sedan år 2011. Studien ämnar därför 

att bidra med ny kunskap kring samverkan avseende brottspreventivt arbete på individnivå. 

1.1 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras ungdomskriminalitet, social insatsgrupp och samverkan i syfte 

att ge en övergripande inblick i det område studien avser att undersöka.  

1.1.1 Ungdomskriminalitet 

Utifrån tidigare forskning kring ungdomskriminalitet blir det möjligt att måla upp en bild av 

hur det sociala problemet präglade samhället under förra sekelskiftet. Sundell, Flodin och 

Rydén-Lodi (1996) beskriver att samhället under den tiden präglades av en negativ syn på 

kriminella ungdomar som i folkmun kom att kallas för ‘värstingar’.  Vidare berättar 

författarna att det är oklart varför dessa ungdomar begår kriminella handlingar men att 

några genomgående teman är bristande sociala relationer, utsatthet i samhället och 

inlärningssvårigheter i skolan. Det framkommer även att risken för fortsatt kriminalitet ökar 

desto tidigare i livet den initierande kriminella handlingen sker. Sundell m.fl. intervjuar ett 

antal ungdomar om deras kriminalitet. Det framkommer att de ungdomar som har en mer 

fungerande social situation som utgångspunkt har större möjligheter att bryta negativa 

mönster än de ungdomar som är uppväxta i en mer sårbar social situation. På liknande vis, 

som ungdomskriminalitet beskrivs ovan, rapporterar även dagens mediala källor om det 



 

2 

 

sociala problemet. Kvällstidningar som Expressen (2018) beskriver till exempel hur 

kriminella ungdomar sprider skräck bland invånarna i en mellanstor svensk stad. Expressen 

citerar invånare som menar att de kriminella ungdomarnas beteende är aggressivt och 

otrevligt. Jensen (1998) menar att det redan under sekelskiftet talades om att det 

brottspreventiva arbetet på individnivå behöver utvecklas och att det behöver finnas en 

förbättrad metod för samverkan mellan berörda myndigheter. 

 

Samhällets reaktioner på ungdomskriminalitet har enligt Socialstyrelsen (2013b) en 

betydande roll för det brottspreventiva arbetet. Reaktionerna ligger till grund för att 

ungdomar som utfört kriminella handlingar ska lagföras och därmed få konsekvenser av sitt 

handlande. Konsekvenserna kan i sin tur avskräcka andra ungdomar från att begå kriminella 

handlingar. Vidare beskrivs att brister i uppväxtförhållanden är en av de faktorer som är 

vanligt förekommande bland ungdomar som begår kriminella handlingar. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) är det viktigt att ungdomar som har ett normbrytande beteende får 

stöd och hjälp så tidigt som möjligt och att det sociala arbetet med dessa ungdomar utgår 

från ungdomens behov av stöd och skydd. Socialstyrelsen beskriver social insatsgrupp som 

ett sätt att genom samverkan samordna de insatser som finns kring en ungdom som utfört 

kriminella handlingar. 

1.1.2 Social insatsgrupp 

Rikspolisstyrelsen (2014a) menar att de aktörer som är berörda av arbetet inom sociala 

insatsgrupper samlas med ungdomen vid regelbundna möten med syfte att bemöta 

ungdomens behov. Samtliga aktörer bidrar utifrån sin egen verksamhet. Enligt 

Rikspolisstyrelsen har 131 ungdomar varit föremål för arbetsmetoden social insatsgrupp 

under pilotverksamhetens gång. Det framkommer att 29 procent av dessa ungdomar inte har 

genomfört någon ny kriminell handling efter att insatsen har avslutats. Resultatet för många 

ungdomar är färre kriminella handlingar än tidigare eller att de kriminella handlingarna är 

av mildare karaktär. Rikspolisstyrelsen beskriver att det finns en variation i hur varje 

kommun har valt att utforma arbetet med sociala insatsgrupper men att arbetet har 

samordnats av en representant från socialtjänsten bland majoriteten av kommunerna. 

 

I en handbok om sociala insatsgrupper från Rikspolisstyrelsen (2014b) framgår det att det 

brottsförebyggande arbetet inom arbetsmetoden social insatsgrupp är av annan karaktär än 

myndigheternas vanliga arbete inom förebyggande av brott. Rikspolisstyrelsen menar att 

detta beror på att förutsättningarna för att respektive aktör genomför rätt åtgärd ökar i och 

med att alla parter besitter samma information kring ungdomen. Detta möjliggörs genom att 

ungdomen i fråga ger samtycke till att bryta sekretess enligt 1§ i 10 kap. av Offentlighets- och 

Sekretesslagen (2009:400). Informationsöverföringen kan därmed ske fritt mellan 

myndigheterna inom de sociala insatsgrupperna vilket kan bidra till en helhetsbild av 

ungdomens livssituation och en samsyn om vilka åtgärder som behöver tas. 

Rikspolisstyrelsen framhäver vikten av att utvärdera och följa upp arbetet. Samverkan 

framställs som en av de viktigaste delarna inom ramen för sociala insatsgrupper. 

1.1.3 Samverkan 

En orsak till att samverkan i dagens samhälle betecknas som aktuell och nödvändig beskrivs 

av Danermark (2005) samt Danermark och Kullberg (1999) bero på att människan ses som 
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en helhet vilken består av en psykologisk, en biologisk och en social del. Danermark och 

Kullberg menar att samverkan i välfärdsstatens framväxt inte är ett nytt fenomen, vilket 

tillstyrks av Meeuwisse och Swärd (2007) som uppger att välfärdsstatens framväxt mellan år 

1890 till 1960 präglades av idéer om kollektivt ansvar. Beroendeförhållandet mellan 

aktörerna uppges av Danermark och Kullberg (1999) vidare ha utvecklats i och med 

avinstitutionaliseringen, vilket bidrog till uppkomsten av nya regleringar genom 

ramlagstiftning och renodling av verksamheters innehåll. Välfärdspolitikens nya former har 

resulterat i att synen på samverkan förändrats. Samverkan beskrivs inte längre vara ett 

alternativ för aktörer utan en förutsättning för att aktörerna överhuvudtaget ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Samverkan anges av Danermark (2005) vara i tiden och går därför inte 

att undkomma. Danermark menar att ledningen har en skyldighet att styra samverkan 

eftersom det anses vara en bidragande förutsättning för att den blir framgångsrik. Faktorer 

som bristande tid och uteblivna uppföljningar hos ledningen anses därmed vara en fråga om 

prioritering alternativt en fråga om okunskap avseende syftet med samverkan. En grundsten 

för en framgångsrik samverkan anses enligt Danermark och Kullberg (1999) vara att 

skillnader identifieras, lyfts fram och diskuteras då “Nyckeln till framgångsrik och långsiktig 

samverkan ligger i att lära sig leva med skillnaderna” (Danermark och Kullberg, 1999 s. 8). 

Dessa skillnader behöver enligt Danermark (2005) däremot inte enbart betraktas som hinder 

utan kan istället ses som stimulerande i det fall hindren identifieras och elimineras. 

Samverkan omfattar enligt Danermark och Kullberg (1999) en stor mängd vardagskunskap 

men samverkan som forskningsområde anses brista avseende teoretiskt förankrade studier 

som kritiskt analyserar och belyser samverkan ur ett generellt perspektiv. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka socialtjänstens, skolans, polisens och fritidsverksamhetens 

upplevelser kring samverkan inom arbetsmetoden social insatsgrupp. 

• Hur upplever socialtjänsten, skolan, polisen respektive fritidsverksamheten att 

samverkan fungerar praktiskt inom arbetsmetoden social insatsgrupp?  

• Hur upplever socialtjänsten, skolan, polisen respektive fritidsverksamheten sin egen 

roll och vad har de för förväntningar på de andra aktörerna i samverkan inom ramen 

för social insatsgrupp? 

1.3 Centrala Begrepp 

I det här avsnittet presenteras centrala begrepp med syfte att förenkla vidare läsning. 

1.3.1 Social insatsgrupp 

Rikspolisstyrelsen (2016) beskriver i en rapport om social insatsgrupp att det är en 

arbetsmetod för samverkan mellan organisationer för ett brottspreventivt arbete på 

individnivå.  
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2 TIDIGARE FORSKNING      

I det här kapitel redogörs resultat från tidigare svensk forskning inom områdena samverkan 

och sociala insatsgrupper då ingen relevant internationell forskning avseende sociala 

insatsgrupper finns på området. Vid urval av tidigare forskning användes databaserna 

SwePub, Social Services Abstracts samt Mälardalens högskolas biblioteks sökmotor. De 

sökord som användes då var främst ordet samverkan men även collaboration, social work och 

kriminalitet. Sökresultaten filtrerades även i refereegranskade artiklar och kriteriet var att de 

skulle ha koppling till socialt arbete. Som komplement till de vetenskapliga artiklarna har 

även dokument från organisationer använts. Dessa har hämtats från respektive organisations 

webbplats och de sökord som använts på dessa webbplatser är social insatsgrupp, SSPF, SIP 

och samverkan. Ett inklusionskriterie för samtliga dokument var att de skulle behandla 

forskning eller rapporter som genomförts i Sverige. 

2.1 Samverkansmetoder för brottsförebyggande arbete på individnivå 

Ekberg (2010) påvisar att det existerar varierande syn på ungdomar, som har utfört 

kriminella handlingar, inom olika verksamheter. Gemensamt för de verksamheter som deltar 

i studien är att alla anser att samverkan är en viktig del i ett brottsförebyggande arbete på 

individnivå. Detta då de ungdomar som är aktuella för brottsförebyggande arbete ofta 

behöver mycket stöd. Samverkan framkommer som ett sätt att samla flera trygga vuxna runt 

ungdomen för att skapa god kontakt med ungdomen, med familjen och verksamheter 

emellan. Vidare redogör Ekberg även för ungdomars erfarenheter av brottsförebyggande 

arbete och menar att de ungdomar som deltagit i studien bland annat anser att det är viktigt 

att bli sedd och lyssnad på när de befinner sig i en utsatt situation. Det framkommer även att 

ungdomarna anser att brottspreventivt arbete bör vara en långsiktig insats som bland annat 

syftar till att ge ungdomar stöd, boende och sysselsättning. 

 

Kassman, Oscarsson och Wolter (2013) menar att arbetssättet i sociala insatsgrupper skiljer 

sig från det ordinarie brottsförebyggande arbetet. Detta på grund av att den aktuella 

ungdomen ger samtycke till att bryta sekretess vilket öppnar upp för att myndigheter ska 

kunna samverka och utbyta information. Myndigheterna upplever dock att det är svårt att 

motivera ungdomen till att skriva under. De framhäver att pilotprojektet som ligger till grund 

för sociala insatsgrupper framförallt har fokuserat på att förhindra personer att rekryteras till 

en kriminell livsstil snarare än att hjälpa ungdomar att ta sig ur en redan etablerad 

kriminalitet. 

 

Socialstyrelsens (2017) utvärdering visar att arbetet med sociala insatsgrupper har resulterat 

i färre brott bland de ungdomar som varit aktuella i arbetet. De sociala insatsgrupperna ska 

även ha gett positiva resultat på ungdomarnas beteende. Innan insatsen ska hälften av 

ungdomarna ha uppfyllt kriterier för uppförandestörning vilket minskade till cirka fem 

procent under uppföljningstiden. Socialstyrelsen menar att dessa resultat tyder på att 

socialtjänstens insatser har givit påtagliga effekter, men att det inte är möjligt att påvisa att 

det är just arbetet inom sociala insatsgrupper som bidragit till detta. Det tvetydiga resultatet 

av utvärderingen anges bland annat bero på att utvärderingen har skett under kort tid. 

Vidare redogör Socialstyrelsen för att de professionella som arbetar med metoden anser att 

det kan vara gynnsamt för ungdomar som känner sig svikna av myndigheter eller samhället 

då de kan fångas upp och erbjudas stöd utöver det som vanligtvis erbjuds. Till skillnad från 
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Kassmans m.fl. (2013) utvärdering av pilotprojekten menar Socialstyrelsen (2017) att även 

ungdomar som vill lämna en kriminell livsstil kan vara aktuella för metoden. 

 

Söderberg (2016) menar att metoder för samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och 

fritidsverksamhet är gynnsamt i de fall där vanliga insatser är otillräckliga. Samverkan blir en 

kraftsamling kring en individ där myndigheter gemensamt skapar en helhetsbild av individen 

för att möjliggöra för tidiga upptäckter och snabba insatser. Söderberg beskriver att detta 

minskar det stuprörstänk som präglar myndigheters vanliga arbete och istället kan 

myndigheterna få en samsyn kring en individ som är aktuell för brottsförebyggande arbete. 

Barnombudsmannen (2015) menar dock att det bör ske ett utvecklingsarbete kring dessa 

metoder där arbetet systematiseras och breddas för att fler barn och ungdomar ska omfattas 

av det brottspreventiva arbetet på individnivå. 

 

2.2 Systematisering av samverkan 

Socialstyrelsen (2013a) uppger att samverkansaspekter är en viktig parameter vid 

upphandling av tjänster avseende barns utveckling samt hälsa. De anger att en framgångsrik 

samverkan utformas och upprätthålls av regelverk, förankring, resurser, tydlig 

målformulering, förståelse, kunskap och det som samverkan avser; gemensamt synsätt och 

ändamålsenlig dokumentation och organisation. I studien framkommer det att dagens 

organisationsformer kräver gemensamt ansvarstagande för barnet samt att arbetet behöver 

innehålla mätbara och konkreta mål. Det läggs vikt vid att aktörerna, vilka står inför ett 

samverkansprojekt, tillsammans utformar ett systematiskt arbetssätt. Det innebär att en 

målgrupp och ett problemområde definieras, därefter utformas en konkret och tydlig 

målformulering och till sist genomförs en uppföljning av målen. Resultatet av ett 

systematiskt arbetssätt anges av Socialstyrelsen utmynna i tydligare och snabbare resultat för 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

 

I syfte att bidra med användbara verktyg i en fungerande samverkansprocess beskriver BRÅ 

(2016) hur en samverkan praktiskt kan gå till genom fem steg. Det första steget innebär kort 

att beslut om samverkan fattas. En samordnare tillsätts då det är viktigt med en person som 

håller ihop arbetet och en struktur för kommunikation i det kommande arbetet upprättas. 

Det andra steget handlar om att aktörerna inventerar vilka möjliga resurser som finns inom 

den egna organisationen. Det tredje steget syftar till att bidra till en helhetssyn och innebär 

en sammanslagning av lägesbilder för att skapa en tydlig bild av problemet och dess orsaker. 

Steg fyra syftar till att skapa gemensamma mål och en åtgärdsplan med tydlig struktur av 

samverkansarbetet, samt protokollförande och dokumentation. Steg fem avser slutligen 

uppföljning, vilket innebär en granskning av bland annat kvalité och effekter i samverkan och 

det utförda arbetet. Uppföljningen anges vidare viktig att utföra under 

samverkansprocessens samtliga steg och det är enligt BRÅ därför viktigt att kontinuerligt 

avsätta tid och resurser till detta för att kunna mäta om problemet åtgärdats eller inte samt 

konkretisera orsaker till resultatet.  

 

Hedberg, Josephson, Kjellström och Nordström (2016) undersökte professionellas 

erfarenheter kring samordnad individuell plan [SIP]. De professionellas utsagor visar bland 

annat på problem med att få andra verksamheter att delta på SIP-möten de själva kallade till 

samt problem med att själva finna tid att närvara på möten de blev kallade till. Hedberg m.fl. 

uppvisar även brister av en tydlig målformulering. Detta utifrån att en del av deltagarna 
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exempelvis uppgav att de hade svårt att urskilja tidigare samverkan genom nätverksmöten 

med nya samverkansformen SIP-möten. SIP bör utifrån resultatet därför verka inom tydliga 

ramar från start för att inte ge utrymme till egna tolkningar av innebörden av SIP. 

Gemensam dokumentation ansågs dessutom viktig. SIP anses utifrån de professionella vidare 

kunna bidra till en god samverkan genom existerande brukarfokus och kollegial respekt. 

Detta förutsatt att konflikter, baserade på primära önskningar om att skydda den egna 

professionens kärnuppdrag, undviks och tydliga samverkansöverenskommelser 

implementeras. 

 

I syfte att skapa aktualisering samt goda resurser kring unga fastslår Söderberg (2016) att det 

inom ramen för socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet [SSPF], krävs en 

ansvarsfördelning för att tydliggöra vem som gör vad. Söderberg framhåller att det inom en 

samverkan är viktigt att ha gemensamma mål samt samsyn på den unge då en svårighet inom 

samverkan för olika aktörers institutionella logik uppges vara just förståelsen kring det 

gemensamma syftet och målet. Söderberg framhåller vidare att en svårighet med samverkan 

är att ”De olika aktörerna har att representera sin organisation men också interagera med 

övriga aktörer i samverkan, de ska bibehålla gränser samtidigt som gränser ska överskuggas” 

(Söderberg, 2016, s. 81). 

 

Basic (2017) menar att en framgångsrik samverkan över organisatoriska gränser kan gynnas 

genom bildandet av större allianser. Organisatoriska avtal om samverkan anses inte vara 

avgörande för ett framgångsrikt samarbete utan större vikt läggs vid betydelsen av ömsesidig 

förståelse mellan samverkande aktörer avseende arbetsmetoder, mål och motivation. 

Deltagande i mötet med andra yrkesverksamma omnämns även som en viktig aspekt i en 

framgångsrik samverkan. Czarwniaska och Lindberg (2005) menar att en fungerande 

samverkan kräver en samorganisering mellan organisationer. Detta genom att koppla 

samman berörda organisationers handlingar och skapa en gemensam enhet. Framgången 

beror dock på de utförda handlingarna snarare än de deltagande aktörerna. Trots att 

deltagare är allierade i samverkan är framgången inte beroende av specifika aktörer eftersom 

handlingarna kan fortskrida trots att en aktör byts ut. 

 

Danermark, Englund, Germundsson och Lööf (2009) presenterar att samverkan med ett 

gemensamt prioriterat intresseområde bidrar till ett mer positivt klimat mellan 

verksamheterna. Det är även viktigt med stöd från ledningen samt kunskap om varandra då 

detta påverkar förhållningssättet mellan verksamheterna. De samverkande aktörerna 

behöver känna till varandras styrkor och brister, till exempel resurser och tid, vilka kan 

komma att påverka arbetet. Bristerna presenteras i sin tur kunna bidra med en obalans 

mellan den tid som arbetet tilldelats och den faktiska tiden som samverkansuppdraget krävt. 

På detta vis beskrivs arbetet riskera att bidra till en ökad arbetsbelastning i en redan 

ansträngd arbetssituation. 

 

I Socialstyrelsens (2017) utvärdering av arbetsmetoden social insatsgrupp framkommer det 

att samspelet mellan de som arbetar med, och de som berörs av, arbetsmetoden genererar 

önskade effekter. Relationsskapandet mellan ungdomen och dennes kontaktperson utgör här 

en viktig del då synen på deltagaren som en del av samverkan, snarare än föremål för 

samverkan, anges vara avgörande för att programmet ska fungera och ge önskade effekter. 

Barnombudsmannen (2015) kritiserar däremot kontaktpersonens roll i de fall relationen 

mellan deltagaren och den professionella blir alltför avgörande för ett framgångsrikt resultat 

inom sociala insatsgrupper. Barnombudsmannen anser att det över tid inte är hållbart i det 
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fall arbetet inom sociala insatsgrupper tenderar att falla på en person då samverkan inte bör 

bygga på, eller vara beroende av, enbart en eldsjäls arbete. 

 

Johansson (2013) menar att majoriteten av de hinder som beskrivs påverka 

samverkansarbetet negativt är sådana som aktörerna faktiskt har möjlighet att påverka. 

Enligt Johansson tenderar dessa hinder att minska i samband med att aktörernas erfarenhet 

av samverkan ökar. De hinder som beskrivs är till exempel bristande erfarenhet av 

samarbete, oförmåga att överskrida professionella gränser och problem vid tillämpandet av 

olika lagar och regler. Främst anses avsaknad av kunskap om samarbetspartnernas 

ansvarsområde och organisation riskera att försvåra möjligheten för en god och effektiv 

samverkan. 

2.3 Effekter av samverkan 

Samverkan beskrivs av Danermark m.fl. (2009) ge ökad förståelse av de samverkande 

aktörernas arbeten genom kännedom av varandras möjligheter, begränsningar och uppdrag. 

Ytterligare positiva aspekter med samverkan benämns vara helhetssynen, vilken växer fram i 

och med informationsutbytet då risken för att klienten ’faller mellan stolarna’ minskar. 

Bidragande faktorer uppges vara att ungdomen i och med samverkan känner sig viktig, sedd 

och uppmärksammad. Samverkan anses enligt Danermark m.fl. även leda till effektivisering 

av kompetens- och resursutnyttjande samt förbättrad åtgärds- och insatskoordinering kring 

ungdomen. 
                     
Enligt Hedberg m.fl. (2016) anser många yrkesverksamma att samverkansarbete riskerar att 

bli ett verktyg för myndigheter snarare än för ungdom och familj. Detta då samverkansarbete 

ofta används som ett verktyg för att sprida information om sin egen verksamhet till andra 

verksamheter. Liknande resultat tas även upp av Söderberg (2016) som menar att en stor 

vinst med samverkan är att aktörerna från olika verksamheter får en chans till att fysiskt 

träffas. Hedberg m.fl. (2016) menar vidare att många aktörer använder samverkan för att 

prioritera den egna verksamhetens mål snarare än att alla verksamheter har ett gemensamt 

syfte att stödja ungdomen. Malm (2012) diskuterar också vinster av samverkansarbete och 

menar bland annat att samverkan som innebär informationsöverföring mellan polis och 

socialtjänst skapar möjligheter för ökad kontroll av ungdomar med normbrytande beteende. 

Söderberg (2016) tillstyrker att utbyte av information och en samlad bild av en ungdom anses 

vara nyckeln till framgång inom brottspreventivt arbete. Söderberg menar att det är viktigt 

att ifrågasätta för vems skull samverkan sker, till exempel om informationsutbytet endast 

gynnar myndigheter eller om det faktiskt gör skillnad även för ungdomar. 

 

Professionellas erfarenheter av samverkan kring SIP upplevs enligt Hedberg m.fl. (2016) som 

positiv. Aktörerna önskar däremot mer kunskap om de andra samverkande verksamheterna. 

Av Socialstyrelsen (2013a) framkommer det att samverkan kan bidra med en tydligare 

kunskapsbild av målgruppen samt av problematiken hos barn och ungdomar. Det kan 

resultera i att hjälp och stöd ges i ett tidigare skede. I Socialstyrelsens (2017) utvärdering av 

sociala insatsgrupper har en stuprörseffekt inom och mellan organisationer synliggjorts. Av 

utvärderingen framgår det att det finns en tröghet avseende beslutsfattandet för personer 

som begått brott. Samverkan har utmynnat i ökad kunskap om deltagande myndigheter samt 

kriminalitet i stort.  



 

8 

 

2.4 Rollfördelning i samverkan 

Liksom tidigare nämnts anser Johansson (2013) att bristande kunskap om de olika 

organisationernas roller kan ha negativ påverkan på samverkansarbete. Dunér och Wolmesjö 

(2014) menar att makt och rollfördelning har en stor påverkan på samverkansarbete mellan 

olika professioner. De menar att professionella inom yrkesgrupper med lägre status finner att 

det kan vara svårt att samverka med professionella inom yrkesgrupper med högre status. 

Detta då maktrelationen blir ojämn och så även rollfördelningen. Vidare beskriver de att den 

osäkra rollfördelningen i sin tur kan ta fokus från klientens behov. Dunér och Wolmesjö 

menar att det skapas en intressekonflikt mellan klientens och den egna verksamhetens 

intresse samt maktrelationen gentemot de andra samverkansaktörerna. Barnombudsmannen 

(2015) menar att ungdomar har uttryckt en förvirring kring varför vissa vuxna deltar under 

möten inom ramen för samverkan. Syftet med, samt vinsterna av, samverkan beskrivs riskera 

att bli ouppnåeligt ifall ungdomen i fråga inte förstår de olika aktörernas roller. 

2.4.1 Polisens roll 

Söderberg (2016) anger vinster av samverkan inom brottspreventivt arbete på individnivå 

och de olika roller som respektive aktör har. Söderberg menar till exempel att polisen har en 

central roll inom samverkan då polisen anses vara den aktör som bidrar med mest 

information gällande ungdomen. Vidare beskrivs även att polisen också kan agera i rollen 

som socialarbetare, främst i kommuner som saknar socialtjänstens fältarbetare, då de är ute 

på fältet och träffar ungdomarna. På så sätt får polisen ett socialt ansvar att lära känna 

ungdomarna. Enligt Söderberg är informationsutbyte mellan polis och socialtjänst en viktig 

del av det brottsförebyggande arbetet och menar att både polis och socialtjänst kan dra nytta 

av utbytet. Polisen kan till exempel gynnas i sin spanings- och underrättelseverksamhet av de 

uppgifter som de får ta del av från socialtjänsten. 

2.4.2 Socialtjänstens roll 

Hedberg m.fl. (2016) redogör också för hur olika aktörers vardagliga verksamhet står i 

relation till och påverkas av samverkansarbete. Enligt Hedberg m.fl. upplever socialtjänsten 

att samverkan ofta riskerar att bli ett sätt för de andra aktörerna att ge krav på insatser utan 

att det undersökts om sådan insats ens är lämplig. Hedberg m.fl. menar att samverkan i 

sådana tillfällen används som ett konflikthanteringsinstrument i syfte att få en annan 

samverkanspartner att agera utifrån sin egen verksamhets vinning. Som exempel på en sådan 

insats tas placering utanför hemmet för en ungdom upp. Det framkommer att socialtjänsten 

upplever att sådan samverkan kan utmana och tänja gränserna för deras egen verksamhets 

logik. Söderberg (2016) diskuterar också socialtjänstens roll och menar att de beskrivs ha det 

yttersta ansvaret för samverkan i brottspreventivt arbete. 

2.4.3 Skolans roll 

Söderberg (2016) menar att skolan är en stark skyddsfaktor och har en viktig roll i samverkan 

för brottspreventivt arbete på individnivå. Detta på grund av att de förväntas ha en god 

etablerad kontakt med såväl ungdom som föräldrar. Hedberg m.fl. (2016) yrkar på att skolan 

ska se sin roll som en av de viktigaste i det brottspreventiva arbetet eftersom skolan, i och 
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med skolplikten, har mest kontakt med ungdomar på daglig basis. Hedberg m.fl. förklarar att 

skolan upplevde en frustration i att de andra aktörerna inte prioriterade en skyndsam 

samverkan på samma sätt som dem. Detta antogs bero på att skolan var den aktör som på 

grund av sin etablerade kontakt med ungdomen fick se problemet varje dag och ansåg sig 

därmed vara berättigade en större makt i ett samverkansarbete än vad de har idag. 

  

Makt, beskrivs av Hedberg m.fl. (2016), tills stor del prägla samverkansarbete över 

myndighetsgränser. Läkare ansågs till exempel ha större makt i arbetet som sker inom ramen 

för samverkan på grund av dennes utbildning och statusen på dennes yrkeslegitimation än en 

aktör med lägre grad av utbildning. Det framkommer till exempel att skolan önskar ha 

möjlighet att påverka mängden möten vilket beskrivs ligga under socialtjänstens ansvar. 

Vidare beskrivs att det existerar ett gemensamt önskemål bland aktörerna inom 

samverkansarbetet om en ökad förståelse för vad som är möjligt att uppnå inom ramen för 

respektive verksamhet. Detta då det ofta uppstår en besvikelse som ett resultat av 

förväntningar som står i motsats till vad som faktiskt kan genomföras av respektive 

verksamhet. 

2.4.4 Fritidsverksamhetens roll 

Liksom Hedberg m.fl. (2016) nämner också Söderberg (2016) hur status och makt påverkar 

samverkansarbete mellan myndigheter och menar till exempel att fritidsverksamheter inte 

blir lika inkluderade i samverkan som andra aktörer med högre status på sitt yrke. Detta trots 

att fritidsverksamhetens roll inom brottspreventivt arbete anses viktig då de ofta ger en mer 

positiv bild av den unge och fungerar som en brobyggare mellan ungdom och samhälle. 

Fritidsverksamheten anses därmed vara en viktig del i att ungdomar ska ha möjlighet till att 

bryta negativa mönster. 

2.5 Tidigare forsknings relevans för studien 

Tidigare forskning visar att samverkan är en viktig del i brottsförebyggande arbete på 

individnivå, att ett utarbetat systematiskt arbetssätt främjar en väl fungerande samverkan, 

att tydlig rollfördelning är viktigt för en fungerande samverkan samt att samverkan inom 

brottsförebyggande arbete möjliggör en helhetssyn kring en individ eller ett fenomen. Detta 

kan tänkas viktigt för att analysera det empiriska materialet som ska besvara studiens 

forskningsfrågor avseende upplevelsen av samverkan. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I det här kapitlet presenteras två teoretiska perspektiv vilka kommer att användas till att 

förstå och analysera resultatet. Först presenteras ekologisk systemteori vilken syftar till att på 

övergripande nivå förstå hur olika system påverkar varandra. Teorin möjliggör en analys av 

hur relationen mellan och miljön kring de olika aktörerna påverkar arbetet inom social 
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insatsgrupp. Fokus ligger på den direkta påverkan mellan aktörerna samt hur respektive 

aktörs ordinarie verksamhet indirekt påverkar arbetet inom arbetsmetoden, det vill säga på 

mikro-, meso- samt exonivå. Utifrån nämnda system sker påverkan, i enlighet med 

Bronfenbrenners (1979) redogörelse, mellan människor eller grupper av människor. Detta 

står i likhet med studiens forskningsfrågor då studien avser att undersöka aktörernas 

upplevelser av samverkan inom social insatsgrupp. Därefter presenteras begreppet 

handlingsnät inom nyinstitutionell organisationsteori för att mer detaljerat belysa samverkan 

mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet. Begreppet handlingsnät kan utifrån 

sitt gränsöverskridande perspektiv bidra till att på olika nivåer tydliggöra skillnader men 

även beroendet mellan de samverkande aktörerna inom social insatsgrupp. Begreppet kan 

även bidra till en förståelse av hur aktörerna ser på sin egen roll samt andra aktörers roller i 

samverkan. 

3.1 Ekologisk systemteori  

Inom Ekologisk systemteori beskriver Bronfenbrenner (1979) människans miljö som system 

inom vilka människan befinner sig. I relationen mellan människa och miljö sker en 

ömsesidig påverkan. Vidare beskriver Bronfenbrenner att människan inte enbart är en del av 

ett system utan att systemen runt människan existerar på flera nivåer och att dessa nivåer är 

sammankopplade. Nivåerna kallar Bronfenbrenner för; mikro-, meso-, exo- och 

makrosystem. Senare har Bronfenbrenner och Morris (2006) även utvecklat kronosystem 

som är den högsta nivån. Liksom tidigare nämnt har studien valt att fokusera på mikro-, 

meso- samt exosystem. 

3.1.1 Mikrosystem 

Mikrosystem beskrivs av Bronfenbrenner (1979) bestå av personer i människans närmiljö. 

Bronfenbrenner exemplifierar sådana system och talar då till exempel om personer i 

människans hemmiljö eller skolmiljö. Människan är i sig ett eget mikrosystem som står i 

relation till andra mikrosystem, det vill säga andra individer i dennes närmiljö. Påverkan 

inom mikrosystem sker direkt utefter vilka egenskaper som präglar relationerna mellan de 

olika system och hur dessa egenskaper upplevs. 

3.1.2 Mesosystem 

I ett mesosystem beskrivs människan som en del av en större grupp. Bronfenbrenner (1979) 

menar att relationerna som påverkar människan i ett mesosystem sker bland fler personer, 

till exempel bland vänner, familj eller skola. Mesosystem beskrivs som ett system bestående 

av flera mikrosystem. En klasskamrat till människan beskrivs som ett mikrosystem medan 

skolan är ett mesosystem inom vilket flera mikrosystem existerar. Inom ett mesosystem, 

menar Bronfenbrenner, att påverkan på individen sker både genom att individen själv är i 

relation till andra mikrosystem samt genom att dessa mikrosystem också står i relation till 

och påverkas av varandra. 
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3.1.3 Exosystem 

Inom ett exosystem är människan inte en aktiv deltagare, menar Bronfenbrenner (1979). Där 

sker istället påverkan genom händelser som på något vis sammankopplas med människan. 

Bronfenbrenner exemplifierar exosystem som föräldrars arbetsplats eller ett syskons 

skolklass. 

3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

Organisationer inom traditionell organisationsteori uppfattas ofta som slutna och rationella 

system där organisationers fortsatta existens betonas genom behovet av gränsdragningar 

mellan dem själv och andra. Individen inom organisationen påverkas och begränsas av 

strukturen genom att bland annat framhävas som ett strukturellt element istället för en 

handlande individ (Larsson & Morén, 1988). Enligt Larsson och Morén anges de klassiska 

organisationsteorierna därmed som bristfälliga beträffande kartläggning av organisationer 

som förfogar över service, vård och omsorg. Detta eftersom organisationerna inom dessa 

områden ska kunna behovsanpassas och framstå som rättvisa för varje enskild individ. 

 

Under 70-talet ifrågasattes organisationer som slutna system vilket gav upphov till bland 

annat nyinstitutionell organisationsteori. Denna teori beskriver istället organisationer som 

öppna system med vikt på institutionens beroende av samverkan med andra för legitimitet 

och effektivitet. Inom nyinstitutionell organisationsteori betonas att processer borde ligga till 

grund för forskning istället för effekter (Blom, Garpe & Johansson, 2006). Social legitimitet 

anses därmed vara en lika viktig input för en organisations verksamhet som exempelvis 

kapital och råvaror är inom traditionell organisationsteori (Hatch, 2002). Hatch påpekar att 

företag belönas med social legitimitet genom att anpassa sig till samhällets rådande normer 

och regler, något som i sin tur anges ge företag ökad livslängd. Företaget blir, genom att 

anpassa sig till sin omgivning, institutionaliserad. Institutionaliseringen kan vidare förklaras 

med individer som tillsammans går igenom, vad socialkonstruktivismen benämner, en social 

process vilket leder till att deras definitioner och uppfattningar av den sociala verkligheten 

sammanförs. Det vill säga att individer utvecklar en delad verklighetsuppfattning avseende 

bland annat vad som är rätt och fel (Blom, Garpe & Johansson). En institutionell ordning 

innehåller enligt Czarniawska (2007) vidare en uppsättning av institutioner rådande på 

angiven tidpunkt och plats, just där och då. I sin analys utgår den nyinstitutionella 

organisationsteorin ifrån aktörer, exempelvis organisationer, och studerar därefter hur dessa 

organiserar sin omgivning alternativt sig själva. Här skiljer sig dock handlingsnät från 

nyinstitutionell organisationsteori. I denna studie används nyinstitutionell teori därför med 

avsikt att bidra till en underliggande förståelse av organisationers sätt att fungera. 

 

3.2.1 Organisationer som handlingsnät 

Czarniawska (2005) har utvecklat det svenska begreppet handlingsnät vilket beskrivs ta vid 

där nyinstitutionell organisationsteori har begränsningar. Fokus ligger istället på ‘vad som 

görs’ istället för ‘vem som gör vad’ (Czarniawska, 2007). Handlingsnät är ett begrepp som 

enligt Olsen och Eskelinen (2011) är funktionsdugligt i studier av socialt arbete eftersom 

fokus flyttas från strukturer till handlingar, aktörer och processer. Aktörer inom 
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handlingsnät skapas enligt Czarniawska (2007) genom samband mellan handlingar. En 

biståndshandläggare inom socialtjänsten blir till exempel biståndshandläggare först när de 

handlingar som tillhör tjänsten utförs, till exempel beslut om bistånd. Enligt Czarniawska är 

det därmed inte enbart tillräckligt att titulera sig själv som biståndshandläggare. Mer 

ingående uppstår ett handlingsnät av en handling som av olika skäl upprepas. 

Handlingsmönstret uppstår i det skede att det är så tydligt att en observatör lägger märke till 

upprepningen och ställer sig frågan; varför? I det fall svaret inte är rättfärdigande formulerat 

försvinner handlingsmönstret, alternativt att det klassificeras likt manér, tics eller mekaniskt 

beteende. Ett rättfärdigt svar uppfyller istället kraven för att vara formulerat efter rådande 

värderingar och normer vilket resulterar i ett mindre synligt handlingsmönster, eftersom det 

tas för givet, och en institutionalisering sker. 

  

Sammanfattningsvis bygger handlingsnätets koncept enligt Czarniawska (2004) på att 

organisering kräver en sammankoppling av att olika kollektiva handlingar utförs enligt ett 

mönster vilket institutionaliseras vid en given tidpunkt och plats. De kollektiva handlingarna 

utförs inte enbart inom ramen för en viss organisation utan involverar vanligen flertalet 

organisationer eller organiserade grupper av tillfälliga personer. Detta för att utföra 

nödvändiga handlingar. Några av de kopplingar som upprättas mellan handlingarna 

formaliseras genom avtal, vilket länkar samman organisationerna. Ur handlingar skapas 

aktörer, dess identitet och i tredje steg, men inte nödvändigtvis, skapas nätverk. 

Handlingsnätet är inte beroende av enskilda aktörer och påverkas därför minimalt av 

förlusten av en aktör vilket inom socialt arbete skulle kunna upplevas som något positivt då 

handlingen tas över av någon annan. Detta innebär till exempel att klientens bistånd enligt 

beslut fortsätter att överföras samma datum varje månad. Dessa handlingsnät beskrivs av 

Czarniawska formas av institutioner som är mer hållbara än enskilda aktörer. 

  

Syftet med att anta ett handlingsnätkoncept är att frigöra forskaren från de begränsningar 

som är inblandade i det traditionella fokuset på platser, människor eller problem. Handlingar 

kan variera, människor kan förändras och problem kan av olika sinnen definieras 

annorlunda. Handlingar och förbindelserna mellan handlingarna kan ses i termer av 

samspelet mellan olika ansträngningar för att kontrollera och påverka oförutsedda händelser 

(Czarniawska, 2004).   

4 METOD OCH MATERIAL 

Metodkapitlet presenteras i följande avsnitt: val av metod, urval, datainsamling och 

genomförande, databearbetning och analysmetod, äkthet och tillförlitlighet samt etiskt 

ställningstagande. 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ intervjustudie, vilket enligt Bryman (2008) fokuserar på de uttalade orden, har 

legat till grund för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar avseende att 
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undersöka respondenternas upplevelser kring samverkan inom arbetsmetoden social 

insatsgrupp. Studien utgår dessutom från induktiv metod, vilket enligt Bryman innebär att 

empiri genererar teori och inte tvärtom, för att minimera risken för att intervjusvaren 

påverkas av en i förväg vald teori. Att inte utgå från en förvald teori tolkas främja 

respondentens delaktighet i studien, vilket kan tänkas vara önskvärt i en studie som syftar till 

att undersöka upplevelser.  

4.2 Urval 

Urvalet till denna studie har genomförts i likhet med vad Bryman (2008) nämner om 

målinriktat urval då respondenter valts ut utifrån deras möjlighet att besvara de aktuella 

forskningsfrågorna. Åtta intervjuer genomfördes med nio yrkesverksamma respondenter. 

Inklusionskriteriet var att respondenterna skulle ha erfarenhet av att arbeta med 

arbetsmetoden social insatsgrupp. Samtliga respondenter var verksamma inom 

organisationer i en mellanstor svensk stad i mellansverige. Medelvärdet av respondenternas 

erfarenhet inom aktuell tjänst var cirka 10 år. Fem av respondenterna har arbetat inom social 

insatsgrupp sedan starten och resterande har cirka ett års erfarenhet av metoden med 

varierande antal ärenden de deltagit i.   

4.3 Datainsamling och genomförande 

En i förväg formulerad intervjuguide (Bilaga B) användes utformad inom ramen för vad 

Bryman (2008) benämner som en semistrukturerad intervju, innehållandes 

färdigformulerade frågor med utrymme för följdfrågor, enligt Kvale (2014) även kallade 

andrafrågor. Kvale uppger att andrafrågor förutsätter att intervjuaren lyssnar aktivt på vad 

respondenten säger. Den semistrukturerade intervjun användes eftersom den gav utrymme 

till följdfrågor som var möjliga att anpassa efter respondenternas svar, vilket vidare ökade 

möjligheten till fördjupning av deras upplevelse. Den ansågs även bidra till att bibehålla den 

röda tråden i intervjun, kopplad till studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2008) 

nämner att en intervjuguide ska undvika ledande frågor och bör utifrån grundläggande råd 

innehålla begripligt språk, bakgrundsfakta och en tematisering kopplad till bland annat 

studiens frågeställningar. Detta tillstyrks av Kvale (2014) som tillägger att intervjuer bör vara 

enkla och korta. Studiens intervjuguide innehöll totalt 22 frågor utformade efter tre teman; 

inledande frågor, social insatsgrupp och samverkan. I utformandet av intervjuguiden togs 

hänsyn till respondenternas språkbruk och ledande frågor undveks. 

  

Första kontakt med respondenterna skedde över telefon då de informerades om studiens 

syfte och planerat tillvägagångssätt. Samtliga respondenter som kontaktades valde att delta i 

studien. Efter telefonsamtalet bekräftades inbokat intervjutillfälle över mejl och ytterligare 

information bifogades i form av ett Missivbrev (Bilaga A). Missivbrevet togs även med till 

intervjutillfället där respondenterna fick ta del av informationen igen och muntligt samtycke 

inhämtades. Respondenterna från en organisation önskade att få ta del av intervjufrågorna i 

förväg och därmed skickades intervjuguide via mail till dessa två respondenter. 

 

Två intervjuer genomfördes med respektive aktör, det vill säga socialtjänst, polis, grundskola 

samt fritidsverksamhet. Vid en av intervjuerna deltog två respondenter vilket var ett resultat 
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av respondenternas egen önskan om att få komplettera varandra vid intervjutillfället. 

Gemensamt för alla intervjutillfällen var att båda författarna till studien deltog, detta för att 

förenkla vid tolkning och bearbetning av data. Vid respektive intervju hade en av författarna 

en mer aktiv roll och den andra författaren hade en observerande roll, detta för öka 

möjligheten till att uppmärksamma eventuella tillfällen för följdfrågor.  

  

Intervjuerna hölls på respektive respondents arbetsplats och tog mellan 35 och 60 minuter. 

Bryman (2008) nämner att intervjuare som bekantar sig med respondenternas miljö får en 

ökad förståelse av respondenterna som kan förenkla vid tolkning av resultat. Detta var en 

anledning till varför intervjuerna genomfördes där respondenterna arbetar. Samtliga 

intervjuer skedde i en lugn miljö, som i respondenternas kontor eller verksamhetens 

konferensrum, och kunde ske ostört utan avbrott. Detta benämns av Bryman (2008) vara av 

stor vikt för en lyckad intervju. Vid intervjutillfället gav samtliga respondenter muntligt 

samtycke till att delta i intervjun och så även till att intervjuerna spelades in med 

ljudinspelningsfunktion på två mobiltelefoner. Till grund för att intervjuerna valdes att spelas 

in låg Brymans (2008) förklaring om att inspelning av intervjuer är ett sätt att säkerställa att 

respondenternas svar kan tolkas korrekt. Bryman menar nämligen att enbart anteckningar 

från intervjuer kan riskera att respondenternas säregna uttryck och fraser faller bort och 

därmed ökar även risken för feltolkning. Innan intervjun började delgavs respondenterna 

ännu en gång information studiens syfte med anledning av att säkerställa att respondenterna 

var medvetna om vad intervjun och studien skulle handla om. Bryman (2008) menar att en 

egenskap hos en god intervjuare är etisk medvetenhet och talar då bland annat om vikten av 

att som intervjuare medvetandegöra respondenter om vilket ämne den aktuella studien 

berör. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade datan från intervjuerna har transkriberats med syfte att underlätta vid 

bearbetning av analys. Kvale (2014) menar att transkribering är ett sätt att översätta en 

intervju från muntlig till skriftlig form men att intervjuns egenheter, det särskilda i samtalet 

som sker mellan människor, ändå bibehålls i transformeringen. Genom att intervjuerna 

transkriberats har möjlighet skapats för vad Bryman (2008) menar är tillvägagångssättet för 

en tematisk analys. Intervjusvaren har granskats flertalet gånger och har genom färgkodning 

sedan sorterats för att uppmärksamma centrala teman. Identifierade teman har ställts mot 

varandra i en matris. Materialet färgkodades till en början utifrån studiens två 

frågeställningar som bröts ned i fyra delar; samverkan, social insatsgrupp, rollfördelning och 

effekter av samverkan. Respektive del tilldelades en färg och det empiriska materialet 

färgades utefter vilken del det kunde kopplas till. Tillvägagångssättet beskrivs enligt Bryman 

(2008) utgöra ett ramverk för den tematiska analysen. Utifrån dessa delar skedde sedan ett 

sökande efter teman med syfte att uppmärksamma likheter, skillnader och repetitioner i 

intervjusvaren. Den empiri som kopplades till ett tema färgkodades på nytt och 

uppmärksammade teman ställdes sedan mot varandra i en matris. De centrala teman som 

upptäcktes i den tematiska analysen var; strävan mot gemensamma mål, en strukturerad 

samverkansform med helhetsperspektiv, tydlig rollfördelning och utvecklingsmöjligheter. 
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4.5 Äkthet och tillförlitlighet 

Bryman (2008) tar upp att kvalitativ metod förslagsvis kan värderas och bedömas utifrån 

andra kriterier än validitet samt reliabilitet. En kvalitativ motsvarighet till den kvantitativa 

metodens validitet och reliabilitet anges av Bryman istället vara äkthet och tillförlitlighet. 

Denna inriktning har, med utgångspunkt i att studien har en kvalitativ ansats med syfte att 

undersöka upplevelser, därför använts.    

 

Tillförlitlighet beskrivs av Bryman (2008) bestå av fyra kriterier: pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Pålitlighet innebär att studiens 

pålitlighet ökar genom att forskarna tillämpar ett granskande synsätt och redogör för 

forskningsprocessens faser. Författarna till studien har i metodavsnittet tagit hänsyn till att 

styrka studiens pålitlighet genom att redogöra för bland annat tillvägagångssätt vid val av 

respondenter, datainsamlingsmetod och analysmetod. Vidare beskrivs trovärdighet grunda 

sig i att undersökningen utförs genom respondentvalidering, det vill säga att respondenterna 

erbjuds att ta del av resultatet för att kontrollera att deras verklighet uppfattats på rätt sätt av 

forskarna, och i enlighet med existerande forskningsregler. Författarna till studien har med 

beaktande av det här kriteriet utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

i forskningsprocessen och lovat samtliga respondenter en kopia av det slutgiltiga publicerade 

arbetet. Resultatet kan vidare antas styrkas som trovärdigt av att studiens två författare 

deltagit under alla intervjuer och löpande fört diskussioner. Tvåparts-granskningen kan även 

tänkas eliminera riskerna för att personliga värderingar och teorier ska påverka 

undersökningens slutsatser och utförande. Detta omnämns av Bryman (2008) öka 

möjligheten att styrka och konfirmera, det vill säga forskarens objektivitet och inverkan på 

resultatet. Slutligen innebär överförbarhet att studien är möjlig att genomföra på nytt med 

samma resultat. En nackdel för studiens överförbarhet kan tänkas vara att det inte finns en 

säkerhet i att resultatet blir detsamma om andra respondenter tillfrågas att berätta om sina 

upplevelser eller om studien genomförs i andra kommuner. Författarnas ambition har 

däremot aldrig varit att statistiskt generalisera resultatet utan ambitionen har istället varit att 

analytiskt generalisera genom att återge upplevelser kring ett socialt problem, vilket i sin tur 

kan antas stärka studiens äkthet då det som avser att undersökas faktiskt undersöks 

(Bryman, 2008).  

  

Utöver tillförlitlighetskriteriet tar Bryman (2008) upp äkthet, alternativt autencitet, vilket 

kortfattat avser att kontrollera att det som undersöks faktiskt undersöks. Äkthet består av 

fem kriterier avseende forskningspolitiska konsekvenser i stort: rättvis bild, ontologisk 

autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. De olika 

kriterierna innefattar, i ordningsföljd, forskarens ställningstaganden avseende om 

undersökningen ger en rättvis bild av respondenternas uppfattningar, om respondenterna 

genom undersökningen funnit en bättre förståelse av sin sociala miljö och situation, om 

undersökningen bidragit till att respondenterna har vidgat sin bild av andras upplevelser 

inom samma miljö, om undersökningen bidragit till att respondenterna kunnat ändra sin 

situation samt om respondenterna i och med undersökningen introducerats för bättre 

möjligheter avseende att vidta åtgärder som krävs. Sammanfattningsvis kan äkthet innebära 

att studera vilken betydelse en effekt fått för praktikerna, teorin och för det aktuella 

samhället där forskningen utförs. Studiens äkthet omnämns tidigare kunna stärkas av att det 

som avsett att undersökas faktiskt undersökts. Likaså tillämpningen av ett målinriktat urval 

kan tänkas bidra till studiens äkthet eftersom respondenter har valts ut på grund av deras 

möjlighet att besvara studiens forskningsfrågor. Vidare kan det, i enlighet med vad Bryman 
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(2008) nämner om begreppet äkthet, också tänkas att studien kan bidra med ny kunskap 

inom det valda forskningsområdet. Detta på grund av att social insatsgrupp inom den valda 

kommunen är ett tämligen outforskat område. 

4.6 Etiskt ställningstagande 

För att säkerställa att studien skulle ske i enlighet med etiska forskningsregler genomfördes 

en etisk prövning av studien i samråd med handledare i det begynnande skedet. Genom den 

etiska prövningen säkerställdes det att inga barn under 15 år skulle delta i studien, inga 

känsliga personuppgifter skulle behandlas, inga fysiska ingrepp skulle ske gentemot 

respondenter samt att det inte fanns någon risk för negativ eller skadlig påverkan på 

respondenterna. De delar som täcktes av den etiska prövningen av studien kan likställas med 

det som Vetenskapsrådet (2017) menar ska prövas innan forskning genomförs. Den etiska 

prövningen berörde även de fyra forskningsetiska principer vilka Vetenskapsrådet (2002) 

benämner som informations-, samtycke-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Dessa fyra 

krav har präglat studien genom hela forskningsprocessen. Informationskravet uppfylldes 

genom att respondenterna vid två tillfällen fick information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, att deras deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande när de ville. Även samtyckeskravet togs hänsyn till vid fler än ett tillfälle och 

respondenterna gav muntligt samtycke till att delta i studien och så även till att intervjuerna 

spelades in. Två respondenter önskade att få tillgång till intervjuguiden i förväg och två andra 

respondenter önskade att få genomföra intervjun tillsammans. Dessa önskemål bemöttes 

vilket även de är i linje med Vetenskapsrådets (2002) beskrivning av samtyckeskravet. All 

data har hanterats i enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. För att ytterligare 

stärka konfidentialiteten framgår det inte i studien från vilken aktör respektive resultat har 

rapporterats. Istället kommer respektive respondent att tilldelas en siffra och benämnas 

enligt exempel; ’Respondent 3’. Detta eftersom att antalet yrkesverksamma inom Social 

insatsgrupp i den aktuella kommunen är begränsat och därmed skulle risken öka att 

respondenterna blir identifierbara i det fall organisationen nämns. Datan kommer enbart att 

användas till denna studie vilket i sin tur följer riktlinjerna för nyttjandekravet. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan redovisas studiens resultat som sedan analyseras utifrån tidigare forskning och 

teoretisk referensram.  

5.1 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna utifrån fyra centrala teman vilka 

samtliga syftar till att besvara studiens forskningsfrågor. De centrala teman som 

framkommer är; strävan mot gemensamma mål, en strukturerad samverkansform med 

helhetsperspektiv, tydlig rollfördelning och utvecklingsmöjligheter. 
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5.1.1 Strävan mot gemensamma mål 

I intervjuerna framkommer det att alla respondenter är eniga i sina uppfattningar om 

definitionen av samverkan. De är även eniga om att samverkan innebär en strävan mot 

gemensamma mål vilket de anser kunna uppnå med gemensamma krafter. Respondent 7 

beskriver att en framgångsrik samverkan avser både formella överenskommelser och 

praktiska åtgärder medan Respondent 2 anser att flexibilitet, utan fokus på det egna 

vinstintresset, och sammanslagning av gemensamma kompetenser, utan fokus på den egna 

prestigen, formar en samverkan med goda förutsättningar: “Man fokuserar på vad som kan 

bli bra av det här och hur man kan ha utbyte av varandra. Det är samverkan.” (Respondent 

2). Respondent 3 och Respondent 4 tillstyrker att prestigen behöver läggas åt sidan för att ge 

plats åt ömsesidighet, vilket anses vara möjligt i takt med utökad erfarenhet av att arbeta 

med andra. I likhet med vad som tidigare nämnts uppger Respondent 1 att samverkan 

handlar om att granska det egna uppdraget och se över egna resurser för att kunna ta tillvara 

på dem i det gemensamma arbetet “[…] för det handlar inte om att man ska samverka och 

göra samma saker utan det handlar ju om att man ska använda varandras professioner för att 

få ut det mesta” (Respondent 1). En dialog av fem respondenter (Respondent 2; Respondent 

3; Respondent 7; Respondent 8; Respondent 9) uttrycks detta kunna bidra till en öppenhet 

bland aktörer som deltar i samverkan, både professionella samt privatpersoner, förutsatt att 

alla vågar delta i diskussionen. Den uttalade öppenheten beskrivs mer ingående utmynna i en 

samverkan där alla är samspelta, alla är upplysta om arbetets ramar, uppdraget är tydligt och 

informationsutbytet går tätt. Ett hinder uppges av Respondent 4 däremot vara det formella 

språkbruket, vilket kan variera mellan professionerna, eftersom det kan ge utrymme för att 

misstolkningar uppstår. 

  

Respondent 6 skiljer sig däremot något i sin beskrivning av den egna definitionen av 

samverkan då respondenten önskar skilja på samverkan och samarbete. Social insatsgrupp 

beskrivs innehålla båda delarna. Den operativa gruppen, det vill säga de som arbetar nära 

ungdomarna, anses uppfylla kriterierna för samarbete eftersom de utför det praktiska 

arbetet. Samverkan beskrivs däremot möjlig att skönja inom styrgrupp och ledningsgrupp 

utifrån att det är där beslut om exempelvis gemensamma mål fattas. Ordet samverkan 

beskrivs vara mer övergripande och innebära att gränser korsas mellan professioner eller 

aktörer som naturligt inte arbetar tillsammans. Ett utbyte av olika erfarenheter och 

kompetenser. Samverkan beskrivs av Respondent 5 som en hjälp där aktörerna håller 

varandra om ryggen och tillsammans hjälps åt att komma upp för backen, att nå målet. Sett 

utifrån ett övergripande perspektiv beskrivs samverkan vidare av Respondent 1 bidra till att 

organisationer frångår att arbeta i stuprör till att istället se över hur organisationer kan 

använda sig av varandra för att istället arbeta i processer. Ur en ekonomisk fråga uppges 

detta som viktig då Respondent 1 menar att “vi går mot tuffare tider” (Respondent 1). 

  

“Tillsammans kan man göra skillnad. Om vi alla tar vårt strå till stacken så blir det, 

förhoppningsvis, [...] skillnad” (Respondent 2). Övriga respondenter instämmer och lyfter 

även här, precis som tidigare nämnts, vikten av en samlad kompetens med strävan efter ett 

gemensamt mål. Detta för att förebygga eller bryta en kriminell livsstil hos ungdomar. Tre 

respondenter (Respondent 6; Respondent 8; Respondent 9) försöker söka svar på frågan, 

avseende definitionen av samverkan inom social insatsgrupp, via datorn eller i förväg 

utskrivna papper och andra upprepar samma svar som de ger på frågan om den egna 

uppfattningen avseende samverkan sett utifrån ett generellt perspektiv. Respondent 8 finner 

i medtagna papper att social insatsgrupp “grundar sig i samsyn, samverkan och öppen 
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dialog” (Respondent 8). Detta beskrivs vidare ha med samtycke att göra då 

samverkansformen, i och med att sekretessen bryts, uppfattas bidra till en öppen 

kommunikation, genomskinlighet och lite utav ett helikopterperspektiv. Beskrivningen av ett 

helikopterperspektiv benämns av andra respondenter i ett helhetsperspektiv kring ungdomen 

vilket möjliggörs genom en gemensam överenskommelse utifrån verksamheternas 

existerande resurser och kompetenser. Överenskommelsen beskrivs vidare bidra till tydlighet 

i rollfördelningen mellan samverkande aktörer. Respondent 3 och Respondent 4 uttrycker 

däremot en tydlig förvirring avseende de olika mötesformerna när det kommer till vad som 

är vad. De upplever inte någon skillnad på exempelvis SIP-möten, SSPF-möten, 

nätverksmöten och samverkansmöten inom social insatsgrupp. Otydligheten kring 

samverkan delas även av fler respondenter. Däremot anser Respondent 3 och Respondent 4 

att namnet på mötesformen inte har någon avgörande betydelse för samverkan då fokus 

enligt dem istället borde ligga på det som sker mellan mötena, det vill säga eventuella 

åtgärder, där det som räknas är framgången i vad som har beslutats. Mötena i sig beskrivs 

positiva i den aspekten att sammankomsten ger möjlighet att möta människor öga mot öga, 

att tillsammans identifiera svårigheter, göra överenskommelser och diskutera ärenden. 

“Egentligen vad det heter, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att det är ett skitbra 

samarbete och att det händer någonting” (Respondent 4). 

5.1.2 En strukturerad samverkansform med helhetsperspektiv  

Social insatsgrupp beskrivs av Respondent 6 likt en formaliserad samverkansform där alla 

som samverkar ska försöka utgå från en gemensam grund trots att de samverkande aktörerna 

har olika uppdrag kring en människa. 

När vi blir en social insatsgrupp går vi in i samma syfte på något vis, men med våra olika 

kompetenser, men alla ska försöka dra åt samma håll samtidigt kring den unge och samverka 

kring vad vi gör och inte göra det var och en för sig. Så skulle jag vilja säga. Det är en mer 

strukturerad samverkansform kring individer, av sådana aktörer som ändå många gånger rör 

sig runt de här personerna (Respondent 6). 

Sociala insatsgrupper beskrivs vidare av Respondent 6 se olika ut i Sveriges kommuner på 

grund av det inte finns ett enhetligt arbetssätt i landet men upplevs av alla respondenter ge 

ett helhetsperspektiv med möjlighet att, utifrån bland annat olika samverkande professioner, 

matcha ungdomens hela dygn. Samtliga respondenter uppger att arbetssättet i den aktuella 

kommunen har sett likadant ut sedan uppstart 2013–2014. Helhetsbilden uttrycks vara viktig 

i den ökade förståelsen av ungdomen eftersom ungdomen många gånger upplevs ha problem 

på flera olika områden. Det vill säga i skolan, på hemmaplan, fritiden kanske brister i 

fritidssysselsättningen och så vidare. 

  

Sju respondenter (Respondent 1; Respondent 2; Respondent 3; Respondent 6; Respondent 7; 

Respondent 8; Respondent 9) är eniga i beskrivningen av den sociala insatsgruppens 

utformning och nämner att arbetsmetoden utformats i nivåerna operativ grupp, 

ledningsgrupp och styrgrupp. Fem respondenter (Respondent 2; Respondent 6; Respondent 

7; Respondent 8; Respondent 9) beskriver nivåerna mer ingående. Operativ grupp beskrivs 

utföra det praktiska arbetet genom att arbeta nära samt tillsammans med ungdomen och 

inblandade aktörer. Ledningsgruppsnivå beskrivs ha i uppgift att, utifrån information från 

främst polis och socialsekreterare, identifiera ungdomar som skulle kunna vara i behov av 
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relativt intensiva insatser, de följer upp arbetet som utförs på den operativa nivån och gör en 

planering kring ungdomen angående till exempel vilka aktörer som ska medverka, vem som 

ska göra vad och vilka resurser som ska tillämpas. Till sist beskrivs den högsta nivån, 

styrgrupp, ha i uppgift att förankra arbetsmetoden inom organisationen och att förmedla 

information till personal för att öka förutsättningarna för att arbetet ska kunna utföras på 

rätt sätt. Styrgrupp anges därmed ha det övergripande ansvaret för hur arbetet inom social 

insatsgrupp exempelvis ska utföras och har därför i uppgift att skapa riktlinjer kring arbetet. 

Respondent 4 och Respondent 5 beskrivning av den sociala insatsgruppens utformning står 

inte i likhet med de andras. Respondent 5 beskriver en osäkerhet i hur arbetet på den 

operativa nivån faktiskt går till och Respondent 4 menar att arbetet inom social insatsgrupp 

kan ses på som en sorts mötesform. 

  

Samtliga respondenter antar en enad front avseende sociala insatsgruppers betydelse i 

arbetet med brottspreventivt arbete bland ungdomar, förutsatt att alla överenskommelser 

inom samverkan efterföljs. Respondent 5 framför de insatser som uteblir idag kan resultera i 

att samhället påverkas negativt i framtiden och nämner bland annat arbetslöshet samt 

psykosociala aspekter som exempel. Respondenten uppger dessutom att ungdomens 

problematik med stor sannolikhet växer om inte någon finns där och fångar upp ungdomen i 

tid. Arbetsmetoden upplevs av Respondent 6 därför ha ”nästan en hundraprocentig 

betydelse” (Respondent 6) och Respondent 2 samt Respondent 5 anser att ingen annan 

samverkansform kan mäta sig med nivån inom Social Insatsgrupp. Detta då den beskrivs 

strukturerad avseende regelbundna möten och erbjuder en nära samverkan med alla 

väsentliga aktörer kring en ungdom. Respondent 3 och Respondent 4 upplever däremot att 

samverkan i alla olika former är positiv utan att specifikt lyfta Sociala Insatsgrupper. Orsaken 

till den positiva inställningen beskrivs av Respondent 2 främst bero på att samverkande 

aktörer inom arbetsmetoden, i och med det gemensamma syftet, tar sitt uppdrag på allvar. 

Samtliga respondenter anser att ytterligare en positiv bidragande faktor är samtyckeskravet, 

vilken ungdomen och dennes familj skriver under för att häva sekretessen mellan 

samverkande aktörer. Samtycket beskrivs av Respondent 7 syfta till att skydda ungdomen 

genom att göra det svårare för denne att spela ut de olika professionerna mot varandra. 

Övriga respondenter instämmer. Utan ett samtycke beskrivs insatserna utebli eftersom de 

betecknas som frivilliga. Respondent 9 tror däremot inte att samverkan är problemet utan att 

problemet istället är att få ungdomen att gå med på konceptet. Resterande respondenter 

uttrycker att ungdomen är i behov av motivation där relationsskapande många gånger 

beskrivs vara av stor vikt. Respondent 7 anser att professionella, vilka arbetar kring en 

ungdom, borde ha vetskap om att en kriminell livsstil inte går att ändra över en natt och 

beskriver att motivationen hos en ungdom kan gå upp och ner. Respondenten beskriver 

vidare att arbetet är komplext då social insatsgrupp inte alla gånger kan ersätta värdet som 

ungdomen eventuellt anser finns i de kriminella handlingarna eller det sociala umgänget. 

Vi har inte så mycket att locka med liksom. Medans varje dag dom kliver ut så kan man tjäna 

pengar. Och vad säger vi? Om du går i skolan så kanske du kan får ett jobb när du blir vuxen. 

Den slår sådär, medans man kan få tusen spänn fort (Respondent 7). 

Respondenterna ombads under intervjun att berätta om ett eller flera ärenden där de själva 

ansåg att samverkan fungerat bra respektive dåligt varpå alla svar utmynnar i en form av 

osäkerhet avseende vilken faktor som påverkat ärendenas resultat. Frågan många ställer sig 

är bland annat om social insatsgrupp påverkar individens eventuella livsförändring eller om 
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det är naturen som har haft sin gång. Respondent 7 ifrågasätter hur ett lyckat resultat bör 

mätas och frågar sig själv om ett lyckat resultat är när en ungdom tagits hem från en 

institution, om resultatet inte är lyckat förrän ungdomen är fri från insatser eller om det är 

misslyckat om ungdomen faller tillbaka och blir återplacerad? Trots påvisade resultat utifrån 

egna uppfattningar och ungdomars berättelser står respondenterna fast vid frågan avseende 

hur ett lyckat respektive mindre lyckat resultat borde mätas. Studiens resultat tyder i det här 

avseendet på en enighet om att det i dagsläget inte finns någon specifik utvärdering för social 

insatsgrupp i kommunen. 

5.1.3 Tydlig rollfördelning 

Under intervjuerna framkommer det att en tydlig rollfördelning anses vara en förutsättning 

för en lyckad samverkan inom ramen för social insatsgrupp. Detta för att förväntningar på 

sin egen samt de andra aktörernas verksamhet ska vara realistiska. Tydlighet kring de olika 

aktörernas roller anses minska risken för rollförvirring. Gemensamt bland respondenterna är 

att samtliga har förväntningar på att de andra aktörerna aktivt ska delta i möten, vara 

professionella, vara lyhörda samt att samverkan ska präglas av ärlighet och öppenhet aktörer 

emellan. Respondent 7 och Respondent 8 menar att det finns en överenskommelse skriven 

om vad som förväntas av varje aktör inom ramen för arbetsmetoden. Denna 

överenskommelse beskrivs innehålla vad respektive aktör ska göra och vad arbetet inom 

Social insatsgrupp innebär. Respondent 7 yttrar ”Eftersom den är skriven och alla har läst 

den, vi har hjälpts åt att formulera den, så förväntar jag mig att alla gör det som står där” 

(Respondent 7). Flera respondenter anser att en del av samverkansarbete handlar om en 

förståelse av respektive aktörs uppdrag och lagstiftning. 

  

Respondenterna beskriver sin egen roll samt de andra aktörernas roller inom social 

insatsgrupp och mer konkreta förväntningar för respektive aktör framkommer. 

Socialtjänsten anses vara spindeln i nätet och huvudaktör för social insatsgrupp. Majoriteten 

av respondenterna menar nämligen att social insatsgrupp är socialtjänstens insats och att det 

därmed faller sig naturligt att socialtjänsten har det största ansvaret och agerar huvudaktör 

för insatsen. Socialtjänsten beskrivs ha ansvar för att samordna insatsen genom att till 

exempel kalla till möten, skriva åtgärdsplaner och se till att varje aktör gör det som har 

beslutats om. Detta ansvar ligger på den samordnare som är heltidsanställd hos 

socialtjänsten för arbetet med social insatsgrupp. Utöver samordnaren beskrivs 

socialtjänsten ha en viktig del i arbetet med social insatsgrupp på styr-, lednings- samt 

operativ nivå. Inom den operativa nivån ingår, utöver samordnaren, familjebehandlare som 

har en tät kontakt med familjen och arbetar med förändring genom samtal. Respondent 2 

anser att en framgångsfaktor för en lyckad samverkan är flexibilitet och menar att det kan bli 

svårt när inte alla aktörer har samma möjlighet till att vara flexibla. Som exempel tar 

Respondent 2 upp att ” […] man har olika arbetstider, man har olika uppdrag. Socialtjänsten 

har ju till exempel inte kunnat vara så flexibla som vi har kunnat vara och, vilket alltid blir 

lite svårjobbat” (Respondent 2) och menar att samverkansarbetet tenderar att bli ’fyrkantigt’. 

Respondent 5 och Respondent 7 redogör för svårigheter och menar att samverkansarbetet 

kan präglas av orealistiska förväntningar som står utanför vad som faktiskt är möjligt inom 

ramen för den ordinarie verksamheten. Några respondenter beskriver till exempel att det 

finns en förväntning på socialtjänsten om att en ungdom bör placeras men att socialtjänsten 

arbetar hårt för att detta inte ska ske. Denna motsägning i förväntningar och verklighet tas 

upp av respondenter från flera aktörer. Tre respondenter (Respondent 3; Respondent 4; 
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Respondent 5) upplever att det verkar som att placeringar främst är en fråga om ekonomi för 

socialtjänsten snarare än att det faktiskt är det bästa för ungdomen, medan andra 

respondenter anser att socialtjänstens beslut om att inte placera står i likhet med vad som 

faktiskt är bäst för ungdomen. Respondent 5 tar i sin tur upp en önskan om mer stöttning 

från socialtjänsten då denne anser att samverkansarbetet många gånger går utöver den 

ordinarie verksamheten. 

  

Polisen beskrivs av samtliga respondenter som en viktig del i arbetet med social insatsgrupp, 

främst när det kommer till informationsöverföring då de till exempel informerar om 

eventuella nya brott bland aktuella ungdomar eller nya namn som kan vara intressanta för 

social insatsgrupp. Respondent 7 och Respondent 9 menar att de andra aktörerna har ansvar 

för det sociala kring ungdomen och att polisen framförallt fungerar som en auktoritet i 

förhållande till ungdomen. Vidare talar även respondenterna om att tid och resurser har en 

stor påverkan på samverkansarbetet och att förväntningarna inte alltid är i likhet med vad 

som faktiskt kan genomföras. Detta exemplifieras med en beskrivning av en önskan om att 

polisen ska synas mer på fritidsgårdar vilket är något som har diskuterats på möten inom 

social insatsgrupp i ett tidigare skede. Respondent 5 gör det tydligt att bristande resurser är 

ett faktum hos polisen, men också hos resterande aktörer. Respondent 1 och Respondent 7 

redogör för att varje aktör har ett ansvar i att fördela resurser och implementera metoden i 

den egna verksamheten. En förutsättning för att arbetet inom social insatsgrupp ska vara 

möjligt beskrivs av Respondent 7 vara att informationsöverföring från polisen och de andra 

aktörerna ska ske skyndsamt. Detta för att samtliga aktörer ska ha möjlighet till att utföra sitt 

arbete med all kunskap om vad som sker i ungdomens liv. 

  

Av Respondent 5 och Respondent 7 beskrivs skolan ha ett ansvar i att förmedla information 

om ungdomens skolgång. Det framkommer att majoriteten av de ungdomar som ingår i 

social insatsgrupp har någon form av skolproblematik. En svårighet som Respondent 7 och 

Respondent 9 kopplar till skolan som aktör i social insatsgrupp handlar om att skolan är en 

väldigt stor och utspridd organisation. De menar att detta kan leda till att arbetet på operativ 

nivå påverkas av vilken skola ungdomen går på. Detta eftersom en del skolor har mer 

erfarenhet av arbetet inom social insatsgrupp än andra skolor. Respondenterna anser att 

skolan har en viktig roll i samverkansarbetet och kopplar detta till skolplikten och den tid 

som ungdomen i och med skolplikten spenderar i skolans miljöer. Respondent 4 uttrycker att 

"[…] på så vis är det ju att dom hjälper skolan och det känns lite så att skolan är lite 

huvudrollsinnehavaren, att dom andra hjälper" (Respondent 4) och nämner vidare "De säger 

ju alla så, den överlägset bästa framgångsfaktorn för en lyckad ungdomstid det är en 

framgångsrik och lyckad skola" (Respondent 4). Skolans främsta uppgift beskrivs vara att 

bilda människor och återigen framkommer det att förväntningar som står utanför de 

ordinarie verksamhetsmålen skapar svårigheter för samverkan. Detta är något som, enligt 

alla respondenter, diskuteras inom ramen för social insatsgrupp. Respondent 6 och 

Respondent 9 anser att de finns ett bra samarbete med skolan på gymnasienivå men att det 

upplevts svårare att få med sig skolan på grundskolenivå. Detta på grund av att de har en 

uppfattning om att personalen på grundskolenivå har svårare att komma loss från lektioner 

och dylikt och att det är en fråga om brist på tid och resurser.  

 

Respondent 2 beskriver fritidsverksamhetens roll inom social insatsgrupp och säger;   

Jag menar, skolan de är lättare att greppa. Vad har skolan för uppdrag? Aa, vad har 

socialtjänsten för uppdrag? Man har lite lättare att greppa det. Och sen kommer 
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fritidsverksamheten, ja men vad är det här för någonting? Man vet att det finns bra potential 

och man vet att det, att fritidsledarna har bra kontakter, eh.. men där liksom stoppar det. Vad 

kan de göra mer? Så det handlar hela tiden för dom om att höja sin kompetens in i arbetet 

(Respondent 2). 

Vidare menar respondenten att fritidsverksamhetens roll inom arbetsmetoden har varit oklar 

och berättar till exempel om ett ärende inom vilket de fick agera som kontaktperson snarare 

än enbart fritidsledare. Respondenten anser att det uppdraget inte stod i relation till 

fritidsverksamhetens verksamhet och att det blev problematiskt på grund av att det krävdes 

att personal arbetade utöver ordinarie arbetstid. Detta bekräftas av flera respondenter 

(Respondent 1; Respondent 7; Respondent 8) som beskriver samma händelse och menar att 

det är viktigt med uppföljning i sådana tillfällen så att eventuella oklarheter kan redas ut. Av 

respondenterna framgår inte när denna oklarhet kring fritidsverksamhetens roll har skett 

men respondenter från andra aktörer redogör för hur viktig fritidsverksamheten är i och med 

deras möjlighet till att fungera som en kontaktperson till ungdomen. Vidare beskriver 

samtliga respondenter att fritidsverksamheten blir värdefulla aktörer i social insatsgrupp då 

de träffar ungdomen på fritiden. Respondent 2 och Respondent 7 menar att 

fritidsverksamheten besitter viktig information tack vare att de träffar ungdomarna i deras 

miljö och bland deras vänner. Respondent 2 talar om hur fritidsverksamhetens roll gynnas av 

deras relation till ungdomen och menar att de kan använda sig av den tillit och det förtroende 

som präglar den relationen. Vidare beskriver Respondent 1 att det för varje aktör handlar om 

att säkerställa att arbetet inom social insatsgrupp står i relation till den egna verksamhetens 

grunduppdrag och exemplifierar detta genom fritidsverksamhetens roll; 

Samverkan är ju att titta på vad är deras grunduppdrag? [...]. Hur får de in det på bästa sätt i 

det här och hur får de in då att skapa eh.. meningsfull fritid med stor delaktighet där de bygger 

för goda livsvillkor. Hur får de in det i det här arbetet? (Respondent 1) 

Resterande respondenter bekräftar vikten av att förstå varandras, samt värna om sitt eget, 

grunduppdrag. Det framkommer att en lyckad samverkan förutsätter ett prestigelöst, ärligt 

och lyhört arbetssätt. Respondent 2 framhäver att det finns en risk att de yrkesverksammas 

status präglar samverkan och att viss utbildning inte upplevs ha samma tyngd som annan. 

Respondent 7 menar att socialtjänstens arbete anses präglas av en syn på att ungdomen 

klarar att ta sig ur kriminaliteten bara denne vill det. Detta ställs i motsats till hur polisen 

snarare upplevs ha ett säkerhetstänk i och med grunden i deras yrkesroll. Respondent 9 

menar i sin tur att denne kan uppleva att arbetet inom social insatsgrupp riskerar att bli till 

ett daltande med ungdomen. Detta exemplifieras med en beskrivning av hur insatsen ofta 

innebär anpassad skolgång där ungdomen endast deltar vid lektioner under ett par timmar 

per dag vilket av respondenten anses vara ett lågt krav. Respondent 3 och Respondent 4 

menar att samverkan med andra aktörer kan bidra till att de får ett annat synsätt än de 

tidigare haft. Vidare beskriver Respondent 9 att även ungdomen har en aktiv roll inom ramen 

för social insatsgrupp. I och med att ungdomen måste ge samtycke till informationsutbyte 

upplevs ungdomens motivation och vilja till att samarbeta som central. Detta bekräftas av 

Respondent 7 som också lägger vikt vid det faktum att ungdomar kanske ännu inte förstår 

vilka negativa konsekvenser som det kriminella handlingarna kan resultera i. 
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5.1.4 Utvecklingsmöjligheter 

Samtliga respondenter redogör för hur social insatsgrupp tidigare har varit inriktat på äldre 

ungdomar och att metoden istället bör fokusera på de yngre ungdomarna. Det framkommer 

att ungdomarna som har varit aktuella för arbetsmetoden tidigare har varit från 15 år och 

uppåt vilket av flera respondenter har upplevts vara för sent för att insatsen ska ge verkan. 

Istället menar flera respondenter (Respondent 2; Respondent 7; Respondent 9) att insatsen 

bör riktas mot ungdomar som är mellan tolv och 13 år. ”Vi har märkt nu på sistone att det 

kryper längre ner i åldrarna att.. man begår brott. Och det innebär ju att man kanske skulle 

behöva göra insatsen mycket tidigare än vad som kanske nu sker” (Respondent 9). 

  

Ett annat förbättringsförslag som framkommer under intervjuerna är att det hade varit 

fördelaktigt med tydligare ramar för vilka ungdomar som faktiskt kan vara aktuella för social 

insatsgrupp. Respondent 7 menar att det är svårt att veta vilka ungdomar som bör tas med 

och anser att det skulle vara bra med någon sorts checklista med urvalskriterier. 

  

Vidare beskriver Respondent 7 att samverkan inom social insatsgrupp skulle behöva ske mer 

strukturerat. Detta för att de ungdomar som är aktuella inom arbetsmetoden behöver mycket 

förutsägbarhet. Denna respondent menar att det hade varit bra med ett system inom vilken 

varje timme och varje dag av ungdomens vecka ritas upp och färgkodas utefter vart behov av 

stöd finns. Detta bekräftas av Respondent 1 som anser att det skulle behövas ett tydligare 24-

timmars perspektiv för att på så sätt kunna se vilka verktyg som behövs för att stödja 

ungdomen. ”En institution utan fyra väggar. 24 timmar, 7 dagar i veckan. Jag tror det finns 

behov av det” (Respondent 7). Detta anses kunna ge förutsättningar för de yrkesverksamma 

att göra ett ännu bättre jobb. 

  

Samtliga respondenter är eniga om att det är viktigt med en samverkan över gränser och 

uppger att samverkan inom social insatsgrupp inte enbart omfattar de aktörer som studien 

berör. Andra aktörer som kan delta är till exempel Arbetsförmedlingen, Barn- och 

ungdomspsykiatrin, fotbollstränare eller mor- och farföräldrar. Flertalet andra aktörer 

instämmer i att samverkan över gränser inom social insatsgrupp har utvecklingspotential i 

avseende att det krävs ett bredare tänk kring vilka aktörer som kan delta i samverkan, till 

exempel för att fylla ungdomens liv med en meningsfull fritid. 

  

Slutligen framkommer det även att flera respondenter ser ett behov av en utvärdering av 

arbetet inom Social insatsgrupp. Respondent 2 yttrar att ” […] den är ju jätteviktig för att 

arbetet ska gå framåt för annars är det ju någonstans såhär, vad håller vi på med? Och är det 

viktigt? Bär det någon frukt liksom?” (Respondent 2). Detta är något som av Respondent 7 

och Respondent 8 menar ingår i planering för framtiden. Vidare beskriver Respondent 8 att 

det hade varit intressant att föra någon sorts statistik på de ungdomar som varit aktuella för 

social insatsgrupp för att se om arbetsmetoden har givit ett resultat. 
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5.2 Analys 

I det här avsnittet analyseras resultatet från intervjuerna utifrån tidigare forskning samt 

utifrån de teoretiska perspektiven Ekologisk systemteori och begreppet handlingsnät inom 

nyinstutionell organisationsteori. 

5.2.1 Upplevelser av hur samverkan fungerar i praktiken 

I studiens resultat framkommer det att respondenternas svar avseende ett systematiskt 

arbetssätt stämmer överens med vad som framkommer i tidigare forskning. Det vill säga att 

flertalet forskare (Socialstyrelsen, 2013a; BRÅ, 2016; Hedberg m.fl., 2016; Söderberg, 2016; 

Basic, 2017; Danermark m.fl., 2009 & Socialstyrelsens, 2017) och studiens respondenter är 

eniga om att en framgångsrik samverkan kräver struktur i form av till exempel en gemensam 

målformulering, tydlig rollfördelning, tydliga ramar och kunskap om varandras professioner 

samt uppdrag. Bronfenbrenners (1979) Ekologiska systemteori, med fokus på mikro-, meso- 

och exosystem, kan tänkas belysa komplexiteten i samverkan genom att beskriva 

medverkande aktörers påverkan på varandra. Mikrosystemet kan med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners teori skönjas inom social insatsgrupp i och med att varje enskild 

respondent är sitt egna mikrosystem som genom samverkan står i relation till andra 

mikrosystem. Detta innebär till exempel att en respondent inom socialtjänsten står i relation 

till en annan respondent inom polisen. Av studiens resultat framgår det att två av nio 

respondenter uttrycker en tydlig förvirring kring de olika samverkansformerna som används 

inom socialt arbete och uppger att de till exempel har svårigheter med att se skillnad på 

nätverksmöten, SIP-möten och möten inom social insatsgrupp. Flera respondenter uttrycker 

även en osäkerhet kring definitionen av social insatsgrupp och ytterligare två respondenters 

beskrivningar, av totalt nio medverkande, skiljer sig avseende den sociala insatsgruppens 

utformning. Förvirring och skillnader tyder enligt Hedberg m.fl. (2016) på brister i 

målformuleringen och istället föreslås ett upprättande av tydligare ramar för att undvika 

egna tolkningar kring innebörden av samverkan. Vidare anser de respondenter som uttryckt 

en förvirring kring de olika samverkansformerna dock att det är viktigare att fokusera på 

resultatet av samverkan istället för benämningen av den. Samtliga respondenter uppger 

däremot att samtycket som efterfrågas inom social insatsgrupp är av stor betydelse för 

arbetets utförande eftersom det häver sekretessen mellan samverkande aktörer och bidrar till 

en öppenhet i informationsutbytet. Av Wollter m.fl. (2013) beskrivs sociala insatsgrupper 

därmed som en unik samverkansform eftersom arbetssättet skiljer sig från det ordinarie 

brottsförebyggande arbetet.  

 

Ett systematiskt arbetssätt förutsätter enligt flera forskare (Hedberg m.fl., 2016; Söderberg, 

2016; Socialstyrelsen, 2013a & BRÅ, 2016) en implementering av 

samverkansöverenskommelser för att bland annat undvika konflikter baserade på primära 

önskningar om att skydda den egna professionens grunduppdrag. I studiens resultat 

framkommer det att samtliga medverkande aktörer inom social insatsgrupp skrivit under en 

samverkansöverenskommelse men att en respondent trots detta upplever att arbetet inom 

social insatsgrupp ibland ändå krockar med den egna organisationens grunduppdrag. 

Danermark m.fl. (2009) anger att dessa samverkansformer kan uppfattas som en plus-

uppgift utöver organisationens dagliga arbete och menar därför att det är av ytterst stor 

betydelse att redan från samverkans start ha kännedom om samverkande aktörers styrkor 

och brister. Detta för att få en överblick i hur organisationerna kan förhålla sig till varandra 

samt för att få en uppfattning om hur mycket tid och resurser en organisation har att tillgå i 



 

25 

 

ett samverkansuppdrag. Basic (2017) motsätter sig däremot övriga nämnda forskares utsagor 

och menar istället att avtalet inte har en avgörande betydelse utan att fokus bör ligga på 

ömsesidig förståelse avseende arbetsmetoder och mål. Basic instämmer däremot med 

Danermark m.fl. (2009) att organisationers motivation alternativt brist på motivation 

behöver framhävas. Ömsesidigheten Basic (2017) diskuterar tillstyrks i sin tur av tre 

respondenter som viktig och beskrivs vara möjligt genom en prestigelös samverkan. Utifrån 

Bronfenbrenners (1979) benämning av Ekologisk systemteori består social insatsgrupp av 

flertalet mikrosystem som tillsammans bildar ett mesosystem, eftersom de i samverkan av 

olika anledningar påverkar varandra. Med utgångspunkt i teorin innebär det att ett möte 

mellan två mikrosystem på en strukturell nivå exempelvis påverkar varandra genom likheter 

och skillnader avseende normer, värderingar och tidigare erfarenheter. Detta skulle kunna 

förklara en respondents uttalande om att arbetet med social insatsgrupp är komplext. Av vad 

som tidigare nämnts påverkar därmed förvirringen, som de två respondenterna upplever, 

även det övergripande samverkansarbetet inom social insatsgrupp, vilket bland annat 

Hedberg m.fl. (2016) kopplar till brister i ett systematiskt arbetssätt. Hinder i samverkan 

beskrivs av Johansson (2013) däremot vara sådant aktörerna, i och med utökad erfarenhet av 

samverkan, lär sig att hantera med tiden. Händelser inom den egna organisationen, avseende 

vad som tidigare nämnts, om exempelvis krockar med det egna grunduppdraget alternativt 

otillräckliga resurser, kan i sin tur indirekt påverka andra aktörers organisationer. Detta 

innebär att otillräckliga resurser inom exempelvis skolan har en indirekt påverkan på 

arbetsbelastningen och grunduppdraget inom övriga samverkande aktörers organisationer 

då de eventuellt tvingas ta på sig ett större ansvar inom social insatsgrupp. Denna påverkan 

sker på vad Bronfenbrenners (1979) benämner som exonivå. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att social insatsgrupp bidrar till ett helhetsperspektiv av 

en ungdom i och med att flertalet aktörer arbetar tillsammans kring den unge. Denna effekt 

av samverkan tillstyrks av Danermark m.fl. (2009), Socialstyrelsen (2013) och Söderberg 

(2016). Alla studiens respondenter är dessutom eniga i sina upplevelser om att social 

insatsgrupp har en stor betydelse för brottspreventivt arbete med ungdomar, vilket förankras 

i det Malm (2012) och Socialstyrelsen (2017) lyfter fram. Socialstyrelsens svar grundar sig 

främst i en utvärdering av sociala insatsgrupper genomförd i Sverige år 2017 där resultatet 

bland annat visar att arbetsmetoden bidragit till färre brott bland ungdomar som varit 

aktuella inom social insatsgrupp. Av rapporten framgår det däremot att utvärderingen 

behöver utföras under en längre tid för att resultatet ska kunna säkerställas. Flertalet av 

studiens respondenter nämner dock att det för tillfället saknas en utvärdering av den sociala 

insatsgruppen inom aktuell kommun som statistiskt sett kan styrka deras egna upplevelser av 

arbetsmetoden. Det råder dessutom delade meningar och en osäkerhet bland respondenterna 

avseende vad ett lyckat resultat är och tvärtom. I tidigare forskning nämner forskare (BRÅ, 

2016; Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen 2017) att en utvärdering av arbetet är av stor 

betydelse, även under processens gång, för att kunna konkretisera resultatet. BRÅ (2016) 

anser vidare att tid och resurser därför kontinuerligt behöver avsättas till detta. Utifrån 

Czarniawskas (2004) handlingsnätsbegrepp har sociala insatsgrupper uppkommit på grund 

av att samhället uppvisat ett behov av samverkan inom brottspreventivt arbete med 

ungdomar. Detta eftersom handlingarna och arbetssättet i kommunen fortskridit sedan, av 

vad respondenterna anger, uppstarten år 2013–2014. Det kan utifrån Czarniawska (2007) 

begrepp antas att ett rättfärdigt handlingsmönster uppstått inom social insatsgrupp eftersom 

handlingsmönster som inte anses som rättfärdigade annars uppges försvinna. Ett rättfärdigt 

handlingsmönster anses dock uppfylla rådande normer och värderingar som med tiden 

resulterar i en institutionalisering eftersom handlingsmönstren med tiden tenderar att tas för 
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givet och blir till följd av det mindre synliga. Det rättfärdigande handlingsmönstret kan till 

exempel tillstyrkas av att respondenterna i studien uppger att de är eniga om att sociala 

insatsgrupper behövs medan den uteblivna utvärderingen i kommunen, alternativt den korta 

tid som arbetsmetoden existerat, skulle kunna svara för varför arbetssättets resultat 

fortfarande ifrågasätts av respondenterna. Med utgångspunkt i respondenternas uppfattning 

av sociala insatsgrupper kan arbetsmetoden betraktas som institutionaliserad medan uttryckt 

förvirring kring bland annat samverkansformen och ännu ej genomförda utvärderingar talar 

för motsatsen, då handlingsmönstren fortfarande är tydliga. Organisationerna har enligt 

respondenternas utsagor dessutom länkats samman med vad Czarniawska (2004) benämner 

formaliserade avtal. Utförda handlingar har sedan skapat aktörerna inom arbetsmetoden 

vilket i detta avseende exempelvis medfört att en aktör inom social insatsgrupp kunnat 

titulera sig som samordnare.  

5.2.2 Förväntningar på den egna rollen samt andra aktörers roller 

 

I resultatet framkommer det att en fungerande samverkan inom social insatsgrupp förutsätts 

av att varje aktör gör vad som förväntas av den roll de har inom arbetsmetoden. 

Respondenterna berättar om en överenskommelse inom vilken det framgår vad respektive 

aktör ska göra. Förståelse för sin egen och de andra aktörernas roller tas av respondenterna 

upp som en viktig del i en fungerande samverkan. Dunér och Wolmesjö (2014) menar att en 

otydlighet i rollfördelning riskerar att bidra till att fokus förflyttas från det som samverkan 

egentligen avser och att klientens behov inte längre är i centrum. Barnombudsmannen (2015) 

anser att en tydlig rollfördelning är en förutsättning för fungerande samverkansarbete men 

lägger då vikt vid att det behöver vara tydligt för ungdomen vad respektive aktör ska göra. 

Resultatet i studien menar att det inte finns något syfte att som aktör delta i arbetsmetoden 

om inte de förväntningar som finns på arbetet uppfylls. Utifrån Czarniawskas (2007) 

redogörelse av begreppet handlingsnät kan det tänkas möjligt att beskriva att en aktör inom 

social insatsgrupp inte är en aktiv aktör i arbetsmetoden förrän denne utför de handlingar 

som är en del av den roll de har i metoden. Czarniawska beskriver även hur en roll, utifrån 

begreppet handlingsnät, inte ska vara personbunden utan att rollen ska kunna utföras även 

av andra. Detta kan tänkas möjligt att koppla till den överenskommelse som respondenterna 

talar om där det framgår vilket ansvar och vilka handlingar som tillhör respektive aktör i 

social insatsgrupp. Respondenterna menar nämligen att denna överenskommelse möjliggör 

att en person kan sluta och en annan kan ta över.  

 

Flera av respondenterna menar att samverkansarbete över organisationsgränser, som arbetet 

inom social insatsgrupp, ökar möjligheten för en förståelse för andra verksamheter än den 

egna. Detta tas även upp i tidigare forskning om ämnet då Söderberg (2016) anser att en av 

vinsterna med samverkansarbete är att verksamheter fysiskt kan mötas och få en tydligare 

bild av varandra. Att respondenterna menar att de får ökad möjlighet för förståelse av 

varandra när de arbetar inom sociala insatsgrupper kan förklaras genom Bronfenbrenners 

(1979) beskrivning av hur påverkan sker på exonivå. Till exempel kan den ordinarie 

verksamheten inom socialtjänsten ses på som ett exosystem till respondenten från polisen. 

Detta eftersom att socialtjänstens ordinarie verksamhet påverkar polisen på exonivå. 

Respondenterna menar nämligen att det arbete de utför i sina vanliga verksamheter ligger till 

grund för den roll de har inom arbetsmetoden social insatsgrupp. I resultatet framkommer 

att flera respondenter anser att det är viktigt att respektive aktör har förståelse för de andra 
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aktörernas ordinarie verksamhet för att förväntningarna på arbetet ska vara realistiska. 

Hedberg m.fl. (2016) menar att det finns en risk att förväntningar inom samverkansarbete 

står utanför vad som är möjligt utifrån den ordinarie verksamhetens logik. Några 

respondenter talar om hur sådana orealistiska förväntningar har påverkat arbetet inom social 

insatsgrupp i den aktuella kommunen och ger exempel på hur fritidsverksamheten har fått 

agera i rollen som kontaktperson i ett ärende. Andra respondenter talar om hur fördelarna 

med fritidsverksamheten som aktör i social insatsgrupp kan kopplas till just deras möjlighet 

att agera som kontaktperson. Hedberg m.fl. (2015) menar att brist på förståelse av andra 

aktörer inom samverkansarbete ofta leder till en besvikelse då förväntningarna inte står i 

likhet med vad som faktiskt är möjligt att utföra inom ramen för respektive verksamhet. 

Barnombudsmannen (2015) kritiserar en sådan relation mellan yrkesverksam och ungdom 

där till exempel en kontaktperson blir avgörande för att arbetet inom social insatsgrupp ska 

vara möjligt. Barnombudsmannen menar nämligen att ett brottspreventivt arbete inte enbart 

bör ligga på en eldsjäls arbete. Detta kan även kopplas till Czarniawskas (2007) beskrivning 

om att en aktör inom ramen för begreppet handlingsnät bör vara utbytbar. Den ökade 

förståelsen som effekt av tydlig rollfördelning vilken framkommer av respondenter och i 

tidigare forskning kan utifrån Bronfenbrenners (1979) beskrivning av ekologisk systemteori 

ske genom att varje aktör påverkas av varandra på både mikro-, meso- och exonivå.  

  

Ett sätt på vilket arbetet inom social insatsgrupp också kan påverkas på exonivå, i enlighet 

med Bronfenbrenner (1979), är hur respondenterna menar att aktörernas bild av ungdomen 

är beroende av vilken verksamhet de arbetar inom. Respondenter beskriver till exempel att 

polisen har en mer auktoritär relation till ungdomen medan fritidsverksamhetens relation till 

ungdomen beskrivs präglas av tillit och förtroende. Czarniawska (2007) redogör för hur de 

olika utförda handlingarna inom ett handlingsnät kan påverkas av att aktörerna definierar 

problem på olika sätt. Detta kan uppfattas som ett hinder för en framgångsrik samverkan och 

kan kopplas till motsägelsen i att respondenter beskriver att de har en skild syn på ungdomen 

medan de även beskriver att samsyn är en viktig förutsättning för en fungerande samverkan. 

Resultatet visar också på att samtliga respondenter beskriver ungdomen som en aktiv aktör i 

sociala insatsgrupper och därmed kan även ungdomen ses på som ett mikrosystem i enlighet 

med Bronfenbrenners (1979) beskrivning. Ungdomen påverkas alltså inte enbart som ett 

mikrosystem i relation till andra mikrosystem inom mesosystemet social insatsgrupp. 

Ungdomen påverkas även av respektive aktörs ordinarie verksamhet, det vill säga 

ungdomens exosystem. Respondenter menar att det finns förväntningar även på en ungdom 

som är aktuell för insatsen social insatsgrupp. Czarniawska (2007) menar att en person inte 

enbart blir en aktör för att denne påstås vara det utan att det är handlingarna som personen 

utför som leder till att denne blir en aktör. En ungdom kan alltså tänkas bli en aktiv aktör i 

social insatsgrupp när denne utför de handlingar som står i relation till förväntningarna på 

dennes roll inom arbetsmetoden.  

 

Respondenterna beskriver vad som förväntas av respektive aktörs roll inom ramen för social 

insatsgrupp. Socialtjänsten beskrivs av respondenterna som spindeln i nätet i och med att de 

har huvudansvaret för samordningen av samverkansarbetet. Respondenterna redogör vidare 

för att de främsta förväntningarna på polisen handlar om informationsöverföring då polisen 

beskrivs ha en viktig roll i att informera om nya namn av intresse och eventuellt begångna 

brott. Detta bekräftas av Söderberg (2016) som menar att polisen är den aktör som inom 

social insatsgrupp kan bidra med mest information gällande aktuella ungdomar samt att 

socialtjänsten är den aktör som besitter det största ansvaret för arbetet inom metoden. 
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Skolan benämns av respondenterna som den viktigaste friskhetsfaktorn för ungdomar och 

deras främsta ansvar är att möjliggöra en fungerande skolgång för den aktuella ungdomen.  

Söderberg (2016) talar också om skolan som den viktigaste friskhetsfaktorn för en ungdom 

och beskriver vidare att skolan oftast förväntas ha en god etablerad kontakt med såväl 

ungdom som föräldrar. Fritidsverksamhetens roll framkommer av respondenterna som 

något tvetydlig men två respondenter beskriver att fritidsverksamhetens ansvar är att 

erbjuda en betydelsefull fritid för ungdomarna. Hedberg m.fl. (2016) och Söderberg (2016) 

redogör för hur fritidsverksamhetens roll kan bli oklar som resultat av att de värderas lägre 

än till exempel socialtjänst i en status- och makthierarki. Söderberg (2016) framhäver dock 

vikten av fritidsverksamhetens roll och beskriver hur de i och med sin goda relation till 

ungdomen kan fungera som en brobyggare mellan ungdom och samhälle.  

 

Kopplat till Bronfenbrenners (1979) beskrivning av ekologisk systemteori kan ungdomen 

sättas i en kontext där det blir tydligt att påverkan på ungdomen inte enbart sker på 

mikronivå genom ungdomens relation till mikrosystem, så som aktörerna inom social 

insatsgrupp. I enlighet med Bronfenbrenners beskrivning av mesosystem är social 

insatsgrupp ungdomens mesosystem och respektive aktörs ordinarie verksamhet kan ses på 

som ungdomens exosystem. Detta går att koppla till hur några respondenter, utöver en tydlig 

rollfördelning, framhäver att ett gemensamt mål är en förutsättning för att samverkan ska ge 

effekt. Utifrån Bronfenbrenners (1979) redogörelse för påverkan på mikro-, makro- samt 

exonivå är det inte enbart en aktörs arbete som påverkar resultatet av insatsen för 

ungdomen. Till exempel påverkar även socialtjänst, polis och fritidsverksamhet ungdomens 

möjlighet till en fungerande skolgång även om det av respondenterna beskrivs tillhöra 

skolans roll inom social insatsgrupp. Vidare kan detta kopplas till vad Czarniawskas (2007) 

redogörelse av att betydelsen inom handlingsnät ligger i vad som görs snarare än vem som 

gör vad. Handlingsnät fokuserar på aktörer och processer, det vill säga de kollektiva 

handlingar som aktörerna gemensamt utför. Handlingsnätet har utifrån Czarniawskas 

(2004) uppstått genom förbindelser mellan organisationer som arbetar tillsammans och 

därmed blir det gemensamma målet, mot vilket aktörerna strävar, mer betydande än 

rollfördelningen i sig inom arbetsmetoden. Detta kan i sin tur resultera i en samlad kraft 

avsedd att kontrollera och påverka oförutsedda handlingar. Malm (2012) menar att 

samverkan kan leda till en ökad känsla av kontroll kring en ungdom och att det 

brottspreventiva samverkansarbetet på så sätt förenklas. I likhet med detta framkommer det 

i resultatet att fokus i arbetet inom ramen för social insatsgrupp bör ligga på hur aktörerna 

kan använda varandra för att med ett gemensamt krafttag nå ett positivt resultat för den 

aktuella ungdomen.  

6 DISKUSSION 

I kapitlet redovisas diskussionen kring arbetets genomförande utifrån rubrikerna 

resultatdiskussion, metoddiskussion och etisk diskussion.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka socialtjänstens, skolans, polisens och 

fritidsverksamhetens upplevelser kring samverkan inom arbetsmetoden social insatsgrupp. 

De forskningsfrågor som avses att besvaras är; ‘Hur upplever socialtjänsten, skolan, polisen 

respektive fritidsverksamheten att samverkan fungerar praktiskt inom arbetsmetoden social 

insatsgrupp?’ och ‘Hur upplever socialtjänsten, skolan, polisen respektive 

fritidsverksamheten sin egen roll och vad har de för förväntningar på de andra aktörerna i 

samverkan inom ramen för social insatsgrupp?’ 

 

I studiens resultat samt i tidigare forskning beskrivs ett systematiskt arbetssätt, däribland en 

tydlig målformulering, vara betydande för en framgångsrik samverkan. Detta beskrivs vidare 

bidra till ett positivt klimat mellan samverkande aktörer. Enligt Socialstyrelsen (2013a) samt 

BRÅ (2016) framhävs även kontinuerlig uppföljning och utvärdering som en viktig del i ett 

systematiskt arbetssätt då det bidrar till att effekten av ett arbete konkretiseras. Studiens 

resultat visar också på att uppföljning och utvärdering har en stor betydelse för 

samverkansarbetet men att en utvärdering ännu inte genomförts i den aktuella kommunen. 

En tanke är däremot att det systematiska arbetssättet i den aktuella kommunen stärks av att 

det i resultatet framgår att samtliga aktörer inom social insatsgrupp har undertecknat en 

överenskommelse. I överenskommelsen framgår bland annat målet med samverkansarbetet, 

vilket står i relation till Czarniawskas (2004) redogörelse för skapandet av ett handlingsnät 

då organisationerna genom överenskommelsen länkas samman till en enhet. Trots den 

gemensamt undertecknade målformuleringen uttrycker flera av studiens respondenter en 

förvirring kring vad som faktiskt kan anses vara ett framgångsrikt utfall av social 

insatsgrupp. Det kan utifrån det här tänkas möjligt att ifrågasätta ifall vetskapen om vilka 

effekter arbetsmetoden kan utmynna i skulle förenkla skapandet av en tydligare 

målformulering. Detta kan i sin tur tänkas minska den förvirring som beskrivs av 

respondenterna avseende ett framgångsrikt utfall av samverkansarbetet är. I enlighet med 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori är social insatsgrupp ett mesosystem inom 

vilket flera mikrosystem ingår. Utifrån dessa ‘glasögon’ kan det vara intressant att närmare 

studera vad som bör utvärderas för att uppnå en framgångsrik samverkan. Genom att beakta 

vad Bronfenbrenner benämning på att system påverkar varandra kan det tänkas lika viktigt 

att kontinuerligt utvärdera ungdomens medverkan inom social insatsgrupp som att 

utvärdera samverkan mellan aktuella professionella aktörer. Samverkan inom den egna 

organisationen kan också vara av betydelse att utvärdera för att uppnå en framgångsrik 

samverkan. Detta eftersom att den egna organisationen kan ses på som ett exosystem till 

andra aktörer inom social insatsgrupp. Alla system påverkas enligt Bronfenbrenner av 

varandra. 

 

Respondenterna beskriver en önskan om att social insatsgrupp ska utvecklas och anger att 

arbetsmetoden har potential för det. I resultatet framgår det att respondenter upplever att 

arbetsmetoden skulle få större effekt av att rikta sig till en yngre målgrupp. Samtidigt tyder 

resultatet på att motivation hos en ungdom har stor påverkan på samverkansarbetet eftersom 

att samtycke från ungdomen anges vara avgörande för att samverkansarbetet ska fungera. 

Czarniawskas (2007) handlingsnätsbegrepp styrker också att ungdomens motivation är 

viktig. Detta eftersom ungdomen måste acceptera sin roll och de handlingar som rollen 

medför för att kunna bli en aktör inom handlingsnätet social insatsgrupp. Respondenterna 

uppger att de med olika medel försöker motivera ungdomen kring samtycke till social 

insatsgrupp. Utifrån detta är det möjligt att problematisera respondenternas tanke om att 
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specifikt en yngre målgrupp skulle leda till bättre utgång av samverkansarbetet. Vikten av att 

utvärdera blir ännu en gång tydlig då bristen på påvisat resultat kan innebära att tankar om 

vilka faktorer som påverkar endast blir till hypoteser. Det skulle till exempel kunna tänkas att 

motivationsarbetet med ungdomen är vad som påverkar effekten av social insatsgrupp vilket, 

utöver att ungdomens motivation är avgörande för handlingsnätet, även styrks i att 

respondenterna uttrycker en strävan efter bättre verktyg i arbetet. Genom att utvärdera de 

sociala insatsgrupperna skulle de faktiska faktorerna som påverkar samverkansarbetet kunna 

upptäckas och således kan respondenternas önskan om utveckling av arbetsmetoden 

bemötas.  

 

Tydlig rollfördelning framhävs i både resultat och tidigare forskning som en viktig 

förutsättning för ett systematiskt arbetssätt. Överenskommelsen som aktuell social 

insatsgrupp har undertecknat innehåller riktlinjer för vilka handlingar som ingår i respektive 

roll, vilket syftar till att minska rollförvirring. I motsättning till detta står resultat som visar 

på att samverkansarbetet inom social insatsgrupp i den aktuella kommunen präglas av 

oklarheter kring vissa aktörers roller. Denna motsättning blir viktig då den vittnar om att 

rollfördelningen kan behöva tydliggöras ytterligare. Detta eftersom att det i sin tur kan leda 

till brister i samverkan när behovet av en tydlig rollfördelning inte möts. Otydligheter kring 

aktörernas roller kan, med grund i resultat och tidigare forskning, antas leda till orealistiska 

förväntningar på vad varje aktör har för ansvar inom social insatsgrupp. Dessa orealistiska 

förväntningar påverkar i sin tur relationen mellan aktörerna. Om relationen mellan 

aktörerna inom social insatsgrupp blir ansträngd är det då möjligt att uppnå ett lyckat 

resultat? I enlighet med Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori blir det möjligt att 

påstå att de dilemman som uppstår som ett resultat av rollförvirring inte enbart påverkar 

arbetet inom social insatsgrupp på mesonivå utan också respektive aktörs ordinarie 

verksamhet på exonivå. Detta innebär alltså att en tydlig rollfördelning inte enbart är viktig 

för samverkansarbetet utan även för arbetet inom respektive aktörs ordinarie verksamhet. 

Vidare kan detta även kopplas till hur det av resultatet framkommer att förväntningarna på 

respektive aktörs roll inom social insatsgrupp många gånger anses stå utanför syftet med 

deras ordinarie verksamhet. Detta innebär alltså att förväntningar på andra aktörer inte alltid 

står i likhet med vad aktörerna har för förväntningar på sig själva. Det framkommer i 

resultatet att social insatsgrupp existerar i likhet med Czarniawskas (2007) beskrivning av ett 

rättfärdigt handlingsmönster. Detta eftersom att arbetsmetoden har ett tydligt mål; att ge 

ungdomar stöd till att bryta kriminella mönster. Resultatet visar dock även på en motsättning 

till det här då det inte finns någon påvisad framgång av samverkansarbetet. Det blir därmed 

intressant att ifrågasätta om otydligheter i systematisering av samverkan, så som 

rollförvirring, skapar en risk för att fokus flyttas från det som arbetsmetoden faktiskt avser 

att uppnå. Kan social insatsgrupp uppnå målet med sin verksamhet om fokus ligger på 

påföljder av rollförvirring istället för arbetsmetodens önskade resultat? Genom att minimera 

de faktorer som tar fokus från målet kan det tänkas bli möjligt att fokus läggs på rätt saker. I 

den aktuella kommunen innebär det att tydligare rollfördelning inom social insatsgrupp 

skulle kunna öka möjligheten för att det önskade resultatet av arbetsmetoden uppnås; att fler 

ungdomar får stöd att bryta ett kriminellt mönster.  

 

Utifrån det resultat som redogjorts för har studiens syfte och frågeställningar besvarats. 

Detta eftersom att studien fångar de olika aktörernas upplevelser av hur samverkan inom 

arbetsmetoden fungerar rent praktiskt samt vilka förväntningar som präglar de olika 

rollerna. I ett praktiskt socialt arbete kan detta resultat användas som motivation och 

uppmaning till att utvärdering och uppföljning av samverkan bör ske löpande. Detta för att 
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möjliggöra identifiering av brister i systematisering av, samt rollfördelning i, samverkan och 

på sätt öka möjligheterna för ett lyckat resultat.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens äkthet kan tänkas ha stärkts av att anta en kvalitativ metod samt en induktiv ansats 

eftersom studiens syfte och frågeställningar avseende respondenternas upplevelser kring den 

praktiska samverkan samt rollfördelningen i social insatsgrupp har kunnat besvaras. Den 

induktiva ansatsen tolkas dessutom ha bidragit till att respondenternas svar inte påverkats av 

författarnas förutfattade meningar formulerade att anpassa en i förväg vald teori. De valda 

metoderna har därmed bidragit till att respondenternas upplevelser av samverkan har varit 

vägledande under studiens gång. Dessa upplevelser anses inte ha varit möjliga att fånga med 

en kvantitativ metod eller genom en deduktiv ansats, det vill säga att utgå från en i förväg 

vald teori.   

 

Vid val av respondenter från skolan valde författarna att vända sig till grundskolan eftersom 

de unga berörs av skolplikt vilket stadgas i 7 kap. §4 av Skollag (SFS 2010:800). I resultatet 

framgår det däremot att Social insatsgrupp i nuläget främst arbetar med äldre ungdomar på 

gymnasienivå men att de har ambitioner att i framtiden arbeta i större utsträckning mot 

yngre åldrar. Författarna har tagit detta i beaktning och kommit fram till att resultatet till 

viss del kan ha påverkats av att respondenterna haft mindre erfarenhet av social insatsgrupp 

men upplever samtidigt att resultatet varit intressant då det visar på skillnader avseende 

kunskap om Social insatsgrupp mellan aktörer som vanligen arbetar med arbetsmetoden och 

aktörer som är delaktiga i enstaka fall. Detta trots att ett samverkansavtal undertecknats av 

samtliga. 

 

I intervjuguiden användes några frågor i validerande syfte för att mer ingående fånga 

respondenternas upplevelser och säkerställa att de är enhetliga i sina svar. Exempel på 

sådana frågor är “vad förväntar du dig av respektive aktör för att kunna utföra dina uppgifter 

inom arbetsmetoden Social insatsgrupp” och “Föreställ dig att du sitter på ett möte inom 

ramen för Social insatsgrupp”. Frågorna har utifrån studiens resultat till stor del besvarats 

likadant men tolkas i efterhand ha behövt omformuleras då flertalet respondenter uppgav att 

frågorna repeterade sig. En tanke är att detta i vidare forskning skulle kunna undvikas genom 

att innan skarpt läge prova intervjuguiden på individer utanför studien. Djupare förkunskap i 

ämnet kan dessutom tänkas bidra till en bättre utformad intervjuguide med bättre fokus på 

studiens kärna. I efterhand upplever författarna att det hade varit intressant med bredare 

frågeställningar, då det uppkom mycket intressant under intervjuerna, men lämnar detta åt 

vidare forskning i ämnet.  

 

Ett inklusionskriterie för den tidigare forskning som redogjorts för i studien var att 

forskningen skulle undersöka samverkan och brottspreventivt arbete inom Sverige. Detta 

med anledning av att forskningen skulle vara anpassningsbar till det svenska 

välfärdssystemet för att på så sätt möjliggöra en tydlig koppling till resultatet. Ytterligare en 

anledning till varför enbart svensk forskning har inkluderats var att samtliga respondenter 

angav att de inte känner till någon metod som liknar Social insatsgrupp internationellt. Detta 

kan dock tänkas minska studiens möjlighet att påverka det sociala arbetet internationellt.  
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En faktor som kan ha påverkat studiens resultat är författarnas medgivande till att två 

respondenter deltog vid samma intervju. Att tillåta respondenten att ställa krav är i enlighet 

med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för ett forskningsetiskt förhållningssätt. För studiens 

resultat kan detta ha bidragit till att de två respondenterna hade inflytande på varandra och 

på så sätt påverkade varandras åsikter. Därmed blir det svårare att säkerställa att 

upplevelserna som beskrivs i den intervjun är helt sanningsenliga. Ytterligare en påverkan på 

resultatet kan ha skett som ett resultat av att författarna medgav att två respondenter fick ta 

del av intervjufrågor i förväg. Författarna upplevde svaren under de intervjuerna som mer 

enkätliknade vilket också bidrog till att det blir svårt att säkerställa att det är 

respondenternas ärliga upplevelser som undersöks. Ett sätt att stärka att respondenternas 

svar står i likhet med verkligheten är att det som framgår av resultatet på flera sätt liknar det 

som redogörs för i tidigare forskning inom ämnet.  

 

Genom ett tydligt beskrivet metodavsnitt ökar möjligheten för vad Bryman (2008) nämner 

som överförbarhet. På så vis blir det nämligen större sannolikhet att studien är möjligt att 

genomföra på nytt. Att diskutera styrkor och svagheter med studiens tillvägagångssätt står i 

likhet till Brymans förklaring av begreppet pålitlighet. I studien stärks detta i 

metoddiskussion. Författarna har i studien haft liten förförståelse om ämnet vilket kan 

tänkas ha bidragit till att möjligheten att styrka och konfirmera ökar då författarna har tagit 

hänsyn till att ha ett objektivt perspektiv. Att båda författarna deltagit under 

arbetsprocessens alla moment och kontinuerligt fört en diskussion anses också bidra. 

Studiens trovärdighet, i enlighet med Brymans (2008) benämning, tillstyrks sedan av att 

respondenterna kommer att få ta del av det slutgiltiga resultatet. Vidare kan studiens äkthet, 

utöver att det som avsett att undersökas har undersökts, till exempel styrkas av att studiens 

resultat tolkas kunna bidra till att respondenterna, och andra yrkesverksamma inom 

metoden, introduceras för nya åtgärder samt får en vidgad bild av andras upplevelser. 

Därmed möjliggörs även en utökad förståelse av den sociala situationen och miljön. 

6.3 Etisk diskussion 

Fortlöpande under studien har Vetenskapsrådets (2002, 2007) uppmaning till ett etiskt 

förhållningssätt präglat arbetet. Trots en strävan efter att undvika etiska dilemman har ett 

sådant upptäckts i studien. Ett sådant dilemma handlar om konfidentialitet mellan 

respondenterna. Eftersom att studien enbart har fokuserat på arbetet inom Social 

insatsgrupp i en mellanstor kommun var det möjliga urvalet av respondenter begränsat. 

Därmed skulle risken kunna öka för att respondenternas identiteter ska avslöjas dem 

emellan. I ett försök att minska denna risk framgår det inte vilka organisationer de 

respondenter som deltar representerar.  

 

Utifrån en reflektion av studiens etiska förhållningssätt upplever författarna att studiens syfte 

och frågeställningar inte ger upphov för någon etisk osäkerhet. Genom att ta hänsyn till, samt 

informera om, de etiska principerna som benämns av Vetenskapsrådet (2002) har 

författarna kunnat minska risken för etiska problem. Denna risk har också minimerats av det 

etiska övervägandet som genomfördes i studiens begynnande skede. 
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7 SLUTSATSER 

Studien syftade till att fånga respektive aktörs upplevelser av samverkan inom arbetsmetoden 

Social insatsgrupp. Främst med grund i studiens resultat, men även utifrån tidigare forskning 

och teoretiskt perspektiv, kan författarna dra följande slutsatser. Målet med samverkan är 

viktigare än arbetsprocessen. Ett systematiskt arbetssätt beskrivs som en förutsättning för en 

framgångsrik samverkan, men att med samlade krafter arbeta mot ett gemensamt mål är det 

som bör ligga i fokus inom en arbetsmetod som social insatsgrupp. Inom ramen för ett 

systematiskt arbetssätt är en tydlig rollfördelning avgörande och för att detta ska bli möjligt 

behöver det finnas en ökad förståelse bland respondenterna för respektive aktörs ordinarie 

yrkesroll. Ett sätt att nå en sådan förståelse och på så sätt möjliggöra en gemensam 

målformulering är att kontinuerligt utvärdera samt följa upp effekten av insatsen. Först när 

önskat resultat definieras kan en strävan efter ett gemensamt mål bli möjlig. 

 

Författarna upplever därmed att det, med grund i att arbetsmetoden Social insatsgrupp 

endast har funnits ett par år på fältet, finns stora möjligheter för vidare forskning kring 

ämnet. Författarna upplever till exempel ett intresse i att, snarare än att undersöka varje 

aktörs upplevelser för sig, istället undersöka upplevelser av samverkan på olika nivåer. Detta 

förutsätter dock att upplägget till viss del liknar det som inom den aktuella kommunen 

beskrivs ske på styrnivå, ledningsnivå samt operativ nivå. I studiens resultat framkommer 

det att insatsen till stor del är beroende av att ungdomen är motiverad till förändring. Detta 

på grund av att Social insatsgrupp förutsätts av ungdomens samtycke. Författarna anser det 

intressant att undersöka mer kring hur motivationsarbetet med ungdomen inom 

arbetsmetoden går till i praktiken. Därför kan även detta anses vara ett förslag till vidare 

forskning. I enlighet med slutsatsen om att utvärdering bör ske kontinuerligt anser även 

författarna att sådan utvärdering är en möjlighet för vidare studier kring samverkan inom 

social insatsgrupp.
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BILAGA A – MISSIVBREV 

 

Hej, 

 

Vi heter Madeleine Ehrenhorn och Janina Ejdsäter och studerar just nu på den sjätte och 

näst sista terminen på socionomprogrammet på Mälardalens högskola, Eskilstuna. Det är nu 

dags för oss att skriva vårt examensarbete och syftet med examensarbetet är att undersöka 

socialtjänstens, skolans, polisens samt fritidsverksamhetens upplevelser kring samverkan 

inom arbetsmetoden Social insatsgrupp.   

 

Du läser detta missivbrev för att vi är intresserade av att veta mer om dina upplevelser av 

samverkan inom Social insatsgrupp och vi vill därför gärna intervjua dig. Intervjun kommer 

att ta cirka en timme och med ditt samtycke använder vi oss gärna av ljudinspelning för att 

försäkra oss om att vi uppfattar dina svar korrekt. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 

när som helst välja att avbryta intervjun. Det som framkommer under intervjun kommer att 

hanteras konfidentiellt vilket innebär att du är oidentifierbar för de som kommer att läsa 

examensarbetet i framtiden. Den data som samlas in kommer endast att användas i 

forskningssyfte till just detta examensarbete och eventuell ljudinspelning kommer att raderas 

i samband med att examensarbetet blir godkänt. Det godkända examensarbetet kommer att 

vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. Inom ramen för detta 

examensarbete kommer Vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska principer att tas 

hänsyn till.  

 

Vi ser fram emot att få höra om dina erfarenheter av samverkan inom arbetsmetoden Social 

insatsgrupp och är väldigt tacksamma att just du vill delta. Vid eventuella frågor - Tveka inte 

att kontakta oss!  

 

Tack på förhand! 

Vänligen, 

 

 

Madeleine Ehrenhorn                          Janina Ejdsäter 

070-992 45 55                           072-711 38 25  

men15011@student.mdh.se                                          jer15003@student.mdh.se 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor 
• Vilket år är du född? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilken organisation arbetar du inom? 

• Hur länge har du arbetat inom... (polisen, socialtjänsten, skolan eller 

fritidsverksamheten)? 

• Hur känner du för ditt arbete? 

• Vilken titel har du i tjänsten? 

• Kan du berätta kort om din yrkesroll?  

 

Social insatsgrupp 
• Hur länge har du arbetat med arbetsmetoden Social insatsgrupp? 

• Hur skulle du beskriva arbetsmetoden Social insatsgrupp? 

• Vilken roll har du inom arbetsmetoden Social insatsgrupp?  

• Vad känner du om din roll kopplat till arbetsmetoden? 

• Vad förväntar du dig av respektive aktör (polis, socialtjänst, skola och 

fritidsverksamhet) för att du ska kunna utföra dina uppgifter inom arbetsmetoden 

Social insatsgrupp?  

• Föreställ dig att du sitter på ett möte inom ramen för social insatsgrupp:  

o Vilken är din främsta uppgift på mötet?  

o Vilka förväntningar har du på de andra aktörerna under mötet? 

• Vilka lagar har du att förhålla dig till i arbetet med social insatsgrupp? 

o Finns det någon lag/lagar som du anser begränsar samverkansarbetet? 

 

Samverkan 
• Vad är samverkan för dig? 

• Hur definieras samverkan inom Social insatsgrupp? 

• Vilken betydelse upplever du att samverkan har för arbetet inom metoden social 

insatsgrupp? 

• Hur ser samverkan ut inom arbetsmetoden i din kommun?  

o Sker samverkan inom metoden på olika nivåer? 

• Finns det något du anser fungerar bra med samverkan i din kommun?  

o Vad beror det på?  

 

• Kan du berätta om ett ärende du har varit med om där du anser att samverkan 

fungerat bra?  

o Varför fungerade det bra? 



 

 

 

• Finns det något du anser skulle kunna förbättras för att samverkan inom 

arbetsmetoden Social insatsgrupp ska fungera ännu bättre i din kommun?  

o Vill du berätta mer om detta? 

• Kan du berätta om ett ärende du har varit med om där du anser att samverkan 

fungerat mindre bra?  

o Varför fungerade det mindre bra?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


