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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att förebygga 
ungdomskriminalitet i Eskilstuna kommun. För att samla in material till studien har nio 
stycken kvalitativa intervjuer, med 10 respondenter, genomförts. Samtliga respondenter 
arbetar med eller inom samverkan mellan polis och socialtjänst. Resultatet visar att 
kommunen arbetar aktivt med samverkan på olika sätt, bland annat genom arbetssätten 
Sociala insatsgrupper och SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) på en individnivå. 
Utifrån en strukturell nivå arbetar kommunen främst med samverkansöverenskommelser 
och lägesbilder. Trots dessa arbetssätt påverkar de resursbrister som finns samverkan 
negativt, vilket leder till en mindre önskvärd samverkan. Det beskrivs att 
sekretesslagstiftningen även är ett hinder för samverkan mellan polis och socialtjänst. 
Utifrån resultatet dras slutsatsen att det finns flertalet viktiga aktörer i kommunen för en 
välfungerande samverkan. Ett större perspektiv hade därav varit intressant för vidare studier. 

Nyckelord: Samverkan, brottsförebyggande arbete, ungdomskriminalitet, socialtjänst, polis 
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ABSTRACT 

Youth criminality is a important topic nowadays and the aim of this study is how the social 
services and the police collaborate between eachother to handle the problems caused by 
youth criminality in Eskilstuna kommun. 10 qualitative interviews were used to gather 
material. The interview candidates were either working with the social services or the police, 
or were involved in the collaboration work. The results from this study showed that the 
municipality work with collaboration in different ways, for example with methods as ‘Sociala 
insatsgrupper’ och SSPF The result also shows that collaboration occur on a structural level. 
The study illustrate what encourage and prevent collaboration. Communication, roles and 
coordination are examples of what encourage. Lack of communication and resources, but 
also secrecy prevent collaboration. Based on the result, it is concluded that there are several 
important organisations in the municipality for a functioning collaboration. An extended 
perspective had therefore been interesting for further studies. 
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1 INLEDNING  

“Jag hörde sex skott, och sedan ringde jag polisen.” (Hårdänge, Arborén & Ahlstrand, 2018). 
Den 21 november 2018 sköts en ung man i tjugoårsåldern till döds i centrala Eskilstuna 
(Hårdänge m.fl. 2018). Detta är enbart en av många händelser som det går att läsa om i 
media idag. Ännu ett exempel är dödsmisshandeln på Gica i Huskvarna. Misshandeln 
inträffade den 8 augusti 2018 och begicks av en 16-åring och en 14-åring. I artikeln går det att 
läsa att den 16-årige pojken blivit åtalad för dödsmisshandeln och dömd till sluten 
ungdomsvård, medan den 14-årige pojken frias helt (Holmin, 2018). Det är som tidigare 
nämnt möjligt att läsa i sociala medier och dagstidningar om hur ungdomar blir skjutna, dör 
eller begår grova brott. Media visar upp en bild av att unga män ansluter sig till gäng och 
subkulturer. Enligt media är ungdomskulturer föreningar mellan avvikande, lättpåverkade 
ungdomar samt kommersiella intressen (Sernhede, 2015). I dagens Sverige uppger ca 49 
procent av alla niondeklassare att de varit delaktiga i brott under de senaste 12 månaderna 
(Brå, 2018). Detta är då bara ungdomar i 15 årsåldern, vilket betyder att det antagligen finns 
ett stort mörkertal i övriga åldrar.  I och med denna kunskap ges en bild av hur utbredd 
ungdomskriminaliteten är. 

I denna studie kommer socialtjänsten och polisens insatser för att påverka 
ungdomskriminaliteten i Eskilstuna kommun att undersökas. Samverkan, det 
brottsförebyggande arbetet, metoder samt hinder och möjligheter för samverkan är centrala 
delar i studien. Enligt beslutet som Rikspolisstyrelsen fattade år 2007 ska en samverkan 
mellan polismyndigheten och alla kommuner i Sverige införas. På kommunal nivå har detta 
beslut fått en rad konsekvenser och möjligheter. För Eskilstuna har det inneburit att 
kommunen ingått i en samverkansöverenskommelse med polisen, senast under perioden 
2016-2019. I denna samverkansöverenskommelse ingår det bland annat att de ska arbeta 
brottsförebyggande och drogförebyggande med kommunens ungdomar. Kommunens arbete 
med kriminalitet riktar in sig på fyra speciella områden i kommunen (Eskilstuna kommun, 
2016). Utifrån denna problematik går det att se ett existerande behov av att korsa 
sektorsgränser inom den offentliga sektorn (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2017). Detta 
ska ske genom samverkan mellan berörda myndigheter som sedan ger stöd till samtliga 
utsatta människor i samhället. Grape (2015) menar att samverkan ökar kvaliteten i 
välfärdsarbetet vilket leder till att individer får bättre hjälp.   

I Eskilstuna kommuns åtgärdsplan beskrivs problemområdet som att ungdomskriminaliteten 
till stor del handlar om narkotika. Detta är något som upplevs vara lättillgängligt för 
ungdomarna. Det handlar både om att förebygga narkotikabruket och försäljningen. 
Förekomsten av narkotika är något som polisen och kommunen har kunnat se en ökning av 
under de tre senaste åren. Polis och kommun ser det problematiska med detta, då de anser 
att det egna bruket utvecklas till bland annat motvillig försäljning, skulder och våld. Polisen 
och kommunen märker hur främst unga män observeras i dessa sammanhang och de anser 
att de unga männen rekryteras in i kriminella gäng och tidigt utför uppdrag för äldre som de 
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sedan har svårt att ta sig ur. Eskilstuna kommun och polisens mål är “att minska 
ungdomskriminaliteten i kommunen, genom att etablera kommunikationskanaler och 
utveckla hållbar samverkan” (Eskilstuna kommun, 2016). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten och polisen i Eskilstuna kommun 
samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet.  

Frågeställningar: 

- Hur samverkar socialtjänsten och polisen för att förebygga ungdomskriminalitet? 

- Vilken roll spelar samverkan i det brottsförebyggande arbetet? 

- Vilka hinder och möjligheter föreligger för samverkan mellan polis och socialtjänst?  

1.2 Centrala begrepp  

1.2.1 Samverkan 

I studien kommer samverkan att definieras utifrån Nationalencyklopedins definition av 
samverkan. Samverkan är ett gemensamt handlande av flera aktörer för ett specifikt syfte.  

1.2.2 Ungdomskriminalitet/Ungdomsbrottslighet 

I studien kommer ungdomskriminalitet utifrån Nationalencyklopedins definition av 
ungdomsbrottslighet. Ungdomsbrottslighet benämns som den brottslighet som individer 
mellan 15-20 år begår. 

1.3 Disposition 
Studien inleds med en redogörelse för val av fenomen och vad som ligger till grund för temat 
och studien. Studiens utgångspunkt presenteras även här i form av syfte och frågeställningar. 
Därefter redogörs tidigare studier och en bakgrund kring det fenomen som valts att studeras. 
Vidare presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien har, samt ett avsnitt för 
metod och material. Här redovisas metoden som valts, urval och avgränsningar, 
datainsamling, dataanalys och bearbetning, tillförlitlighet och äkthet, etiska överväganden, 
generaliserbarhet samt förförståelse. Därefter redovisas studiens resultat samt en analys 
kring detta i relation till den tidigare forskning och den teoretiska ansatsen. Avslutningsvis 
förs en diskussion kring metod, resultat, etik samt att slutsatser dras. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om ungdomsbrottslighet, samverkan, 
brottsförebyggande arbete samt sekretess och hämmande faktorer för samverkan att 
presenteras. Till en början kommer ungdomar och ungdomskriminalitet att beröras och 
redovisas. Därefter går författarna in på samverkan och det brottsförebyggande arbetet. Sist 
redovisas sekretess mellan polis och socialtjänst. 

2.1 Ungdomar och ungdomskriminalitet 
Andershed och Andershed (2010) förklarar att de som begår brott gör det för första gången i 
ungdomsåldern. Det är ganska många ungdomar som begår brott, men det anses vara under 
en kort period i livet, en så kallad tillfällig kriminalitet. De vanligaste brotten som begås i 
ungdomsåldern är lindrigare stöldbrott samt skadegörelse. Författarna förklarar vidare att 
det är ca 5% av dessa ungdomar som fortsätter att begå brott i vuxen ålder. Brottslighet är 
enligt Andershed och Andershed (2010) vanligare hos killar än tjejer, detta gäller all typ av 
brottslighet och i alla åldrar. Dock ser de en skillnad mellan vilka brott de olika könen blir 
misstänkta för. Tjejer misstänks oftast för snatteri, bedrägeri och narkotikabrott, medans 
killar oftast misstänks för skadegörelse, misshandel och olovlig körning. Enligt Andershed 
och Andershed (2010) är det större risk för en ungdom som utvecklar ett kriminellt eller 
annat normbrytande beteende under barndomen att fortsätta med detta beteende under 
vuxen ålder. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) (2018) har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) 
genomfört en skolundersökning om brott. Skolundersökningen genomförs i hela Sverige och 
Brå (2018) beskriver att urvalet för undersökningen har gjort i flera etapper. Slutligen var det 
6223 niondeklassare som fick möjligheten att medverka i undersökningen. I undersökningen 
ställs det frågor kring hur många gånger eleverna varit delaktiga i ett brott under de 12 
senaste månaderna. Undersökningen visar att det totalt är 49 procent av eleverna som 
uppger sig ha begått någon form av brottslighet under de tolv månaderna. I detta ingår 
stöldbrott, våldsbrott, skadegörelse eller ringa narkotikabrott. Av eleverna är det 46 procent 
av tjejerna och 51 procent av killarna som uppger sig begått något brott. Brå (2018) förklarar 
vidare att skillnaden mellan könen är som minst när det gäller stöldbrott och som störst när 
det gäller våldsbrott. Det går att se att ungefär var tredje elev uppger att hen stulit något, 
medan det är 35 procent av killarna och 23 procent av tjejerna som uppger sig varit delaktiga 
i någon form av våldsbrott. Vidare är det enligt undersökningens resultat 9 procent av 
eleverna som uppgett att de åkt fast hos polisen för ett brott de begått. Av dessa 9 procent är 
det en liten grupp som uppgett att det åkt fast minst två gånger.  

Brå (2018) gör utifrån resultatet en analys av bakgrundsfaktorerna och delaktigheten i 
brottslighet. De kommer fram till att killar tenderar att vara mer delaktig i brott än tjejer, de 
som bor i lägenheter tenderar att vara med delaktiga i brott än de som bor i villa, sämre 
ekonomi och lågutbildade föräldrar är också en påverkande faktor.  
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2.2 Samverkan 
Brå (2015) förklarar i en redovisning av regeringsuppdrag att det existerar olika typer av 
samverkansgrupper i 80 till 90 procent av Sveriges kommuner. Omfattningen av dessa 
grupper varierar. Polis och kommun förklarar att samverkan oftast inte prioriteras utan att 
intresset för samverkan ofta svalnar med tiden. Det handlar ofta om att ledningen för polis 
eller kommun saknar engagemang i frågan. Samverkansarbetet behöver förtydligas både hos 
de som fattar besluten samt i verksamheterna. Dessutom behövs fler resurser för att hålla 
den existerande samverkan levande. Edvall Malm (2012) undersöker i sin doktorsavhandling 
inställningen för samverkan mellan polismyndigheter och socialnämnder. 

Fördelarna som framställdes var att helhetssynen ökade. Förståelsen för vad de olika 
instanserna gör ökade också, detta ledde i sin tur till att missförstånden minskade. Den 
existerande samverkan gav dessutom kortare handläggningstider och bättre kommunikation. 
Nackdelar som framkom i intervjuundersökningen var att samverkan krävde mycket tid, 
och  precis som i Brås (2015) redovisning framkommer det även i Edvall Malms (2012) 
avhandling att stora resurser är en nackdel i samverkan vilket ledde till frustration. Dessutom 
existerar en risk att samverkan leder till att socialtjänsten tar polisens roll i för stor 
utsträckning och det kan sänka förtroendet för socialtjänsten.  

I en statlig undersökning (Skr. 2016/17:126) har det genom möten med berörda 
myndigheter, kommuner och andra aktörer inhämtats information till ett brottsförebyggande 
program. Enligt det programmet är polisen en vital del av det brottsförebyggande arbetet. 
För att polisen ska effektivisera det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan med andra 
instanser i samhället. Det är av stor vikt att detta arbete är kunskapsbaserat och att det sker 
på lokal nivå och inte bara nationellt. För att samverkan ska vara gynnsam gäller det att 
samtliga parter ska visa intresse och respekt för respektive verksamhet och roller. Dessutom 
behöver det finnas någon som har uppgiften att se till att samverkan fortgår, som till exempel 
en kommunal samordnare. Att det kan behövas en samordnare för att samverkan i det 
brottsförebyggande arbetet ska fortgå och fungera på ett bra sätt är något som även Brå 
(2015) förklarar att polisen och kommunen även anser samordning som fördelaktigt. Vidare 
förklaras det att det finns en samordnartjänst av det brottsförebyggande arbetet i två 
tredjedelar av kommunerna i Sverige. Dock är just det brottsförebyggande arbetet endast en 
liten del av tjänsten. Det är ett fåtal kommuner som lägger stora resurser på 
brottsförebyggande arbete.  

Lundgren m.fl. (2017) menar att ett mål inom den offentliga sektorn är att korsa 
sektorsgränser. Samverkan mellan myndigheter är en viktig del i detta, för samtliga 
människor som är utsatta i samhället. Det förebyggande och inriktade arbetet med barn och 
unga kräver att det finns en samordning. Samverkan med bland annat polisen och skolan kan 
leda till att utsatta barn som far illa kan fångas upp tidigare. Lundgren m.fl. (2017) förklarar 
att det skapats lokala råd för samordning av det brottsförebyggande arbetet. Det är en 
självklarhet att socialtjänsten ska bidra med tjänstemän i sådana råd. Att samverkan mellan 
aktörer när det handlar om barn är viktigt, tar även Socialstyrelsen (2013) upp i sin 
vägledning när det gäller barns behov av insatser vid samverkan. Vidare förklaras det att det 
är viktigt att insatser för barn är anpassade efter en helhetssyn. För att samverkan ska 



 

5 

fungera väl är det viktigt med klara mål och att ansvarsfördelningen är tydlig samt att de 
olika instanserna förstår de olika uppdragen. Tydlig styrning från ledningen ger ofta en god 
samverkan där ledningen ska se till att det sker en samverkan på lokala nivåer, utforma mål 
och utvärdera huruvida målen nås eller inte. Styrningen ska även förtydliga verksamhetens 
regelverk så att de ska passa in med lagstiftningen. Socialstyrelsen (2013) anser att struktur 
för samverkan är viktigt för att skapa en bra arbetsfördelning och goda rutiner. Samverkan 
som bygger utifrån funktion och inte är individanpassade fungerar oftast bättre i det långa 
loppet. Det kan i flera fall finnas ett behov av en samverkanssamordnare. För att 
samordnaren ska kunna bidra till samverkan krävs mandat från de inblandade instanserna.  

Socialstyrelsen (2013) betonar vidare vikten av en samsyn när flera olika aktörer samverkar. 
Samsyn betyder dock inte att man ska ignorera att parterna gör olika saker, det handlar mer 
om att det ska existera en respekt för varandras arbete, roller och tillvägagångssätt. 
Samsynen kan underlätta samverkan om det finns en gemensam syn på vad som är 
problemet för en individ, men även att gemensamma begrepp används.  

Enligt Socialstyrelsens (2009) handbok om barn och ungdomar som begår brott är 
samverkan mellan olika myndigheter en central del. När det gäller ungdomar som begår 
brott är det nödvändigt med en ökad samverkan mellan socialtjänst och polis, åklagare och 
domstol. Detta leder till att ungdomar får en större chans att nå en likhet inför lagen. 
Samverkan beskrivs som de aktiviteter som flera organisationer arbetar med tillsammans. 
Det beskrivs att det är viktigt att dessa myndigheter visar ett intresse och respekt för 
varandra för att samverkan ska fungera. Även att det finns gemensamma arbetsmetoder och 
etiska förhållningssätt för de organisationer som deltar i samverkan. Brå (2016) beskriver 
hur kommun och polis bör samverka genom att förklara stegvis hur samverkan ska gå till. 
Detta sker genom en samverkansprocess som innefattar bland annat 
samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Vidare ges tips på hur kommunen och 
polisen ska arbeta brottsförebyggande tillsammans. 

Brå (2016) förklarar att det är viktigt att samverkan finns i det brottsförebyggande arbetet, då 
det kan skapa ett mervärde genom samverkan. Idag är det ca 80 procent av Sveriges 
kommuner som ingått en överenskommelse med polisen kring samverkan av det 
brottsförebyggande arbetet menar Brå (2016). Genom att följa upp överenskommelserna om 
samverkan går det att se att samverkan har utvecklats positivt. Dock behöver den lokala 
förmågan att arbeta kunskapsbaserat utvecklas och stärkas upp, exempelvis genom 
orsaksanalyser. Något som påverkat den positiva utvecklingen är den nya 
polisorganisationen där de har en kommunpolis som arbetar med samverkan mellan polisen 
och kommunen.  

Socialnämnden har enligt Socialstyrelsens (2009) det största ansvaret för att samhällets 
myndigheter samverkar när det handlar om barn som far illa. Med barn som far illa menas 
även barn som har ett missbruk eller är kriminella. Socialnämndens ansvar för samverkan 
gäller alla barn som behöver insatser från Socialtjänsten. Socialnämnden bör av sitt ansvar 
också se till att det finns rutiner för hur samverkan ska fungera både internt och externt med 
andra myndigheter/organisationer. Vidare förklarar Socialstyrelsen (2009) hur samverkan 
mellan socialtjänsten, polisen och åklagaren ser ut och fungerar. År 2007 skapades en 



 

6 

styrning för lokal samverkan mellan socialtjänsten och de rättsvårdande myndigheterna. Alla 
ungdomsåklagare i de olika åklagarkamrarna har därmed ett ansvar att med jämna 
mellanrum sammankalla ansvariga från socialtjänsten och polisen till samverkansmöten. 
Syftet med detta är att kunna utveckla och förbättra handläggningen av ungdomsmål. Tanken 
är att de olika myndigheterna ska kunna utbyta exempelvis kunskaper och erfarenheter. Ett 
annat alternativ till samverkan kan vara gemensamma utbildningsdagar.  

2.2.1 Sociala insatsgrupper  

Statens offentliga utredning (SOU 2010:15) har genomfört en utredning av kriminella 
grupperingar. Inhämtning av information till utredningen har skett genom fem ‘hearing’ med 
myndigheter, kommuner, andra sakkunniga och med individer som själva varit involverade i 
kriminalitet. Utredningen visar att Sociala insatsgrupper är en metod som ska stärka 
samverkan kring en ungdom som socialtjänsten har ansvar för genom att involvera andra 
inblandade myndigheter, framförallt skolan och polisen. Det är viktigt att arbetet som 
exempelvis polisen och socialtjänsten gör i de sociala insatsgrupperna inte går utanför de 
ursprungliga arbetsuppgifterna som varje profession har. Metoden är individanpassad, 
socialtjänsten undersöker huruvida den kriminelle ungdomen uppvisar en vilja att sluta med 
det kriminella beteendet och om så är fallet kan Sociala insatsgrupper vara rätt metod. 
Därefter sker regelbundna möten som socialtjänsten ansvarar för tillsammans med andra 
myndigheter som kan vara behjälpliga. En förutsättning för att sociala insatsgrupper ska 
kunna användas är att individen eller individens vårdnadshavare lämnar ett skriftligt 
samtycke. Enligt SOU (2010:15) är Sociala insatsgrupper inte till för att samverka på 
styrningsnivå, utan att den övergripande samverkan som redan sker ska binda ihop de 
inblandade verksamheterna. Dessutom poängteras vikten av att höga chefer följer upp och 
analyserar resultaten som Sociala insatsgrupper ger för att på så sätt se vad som behöver 
utvecklas.  

Socialstyrelsen (2017) har genomfört en utvärdering av Sociala insatsgrupper där 64 
ungdomar medverkade. Av dessa deltog något fler än hälften (34 st) av ungdomarna i SIG, 
medan resterande (30 st) ingick i en jämförelsegrupp som fick annan form av insats från 
socialtjänsten. Informationen samlades in under sex månader. En av utvärderingens 
frågeställningar var om SIG förhindrar fortsatta brott mer än andra insatser socialtjänsten 
hade att erbjuda. Resultatet visade att något färre i jämförelsegruppen än i SIG-gruppen blev 
anmälda för brott, dock gick det inte att se någon signifikant skillnad. Det gick inte att fastslå 
att deltagandet i Sociala insatsgrupper gav individen den positiva förändringen. Detta kunde 
enligt utvärdering likväl skett genom en helt annan insats.  

2.2.2 SSPF- Skola, socialtjänst, polis och fritid 

Söderberg (2016) skriver i sin avhandling om individinriktad brottsprevention och hänvisar 
till samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF-modellen) kring ungdomar 
som är i riskzon för ett kriminellt eller missbruksbeteende. Genom denna modell ska barn 
och unga få ett tidigare stöd för att undvika negativ utveckling av dessa beteenden. Detta är 
även något som Turner, Nilsson och Jidetoft (2015) förklarar i sin 
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implementeringsutvärdering, men även att SSPF är till för att organisera olika insatser för de 
ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Söderberg (2016) förklarar 
vidare att ett ungdomsärende kan handla om individ, område eller grupp. Detta ser olika ut i 
de olika kommunerna runt om i Sverige. Både Turner, Nilsson och Jidetoft (2015) och 
Söderberg (2016) förklarar att det är svårt att se vilka effekter själva metoden har för den 
kriminelle ungdomen. Det existerar ett behov av att genomföra en effektstudie för att ta reda 
på detta samt medvetandegöra varför SSPF används. Söderberg (2016) diskuterar huruvida 
metoden är till för att öka kontrollen över föräldrar och ungdomar och på så sätt kunna 
påverka dem mer eller om metoden är till för att få fram mer information kring ungdomar 
samt öka samverkan mellan inblandade aktörer. Det som framställs som positivt i SSPF är 
det ökade stödet för föräldrar som ska bli mer resursstarka samt att relationen mellan 
samhället och föräldrarna kan stärkas. Söderberg (2016) diskuterar vad SSPF gör för 
samverkansarbetet. Flertalet av de som deltagit i avhandlingen anser att samverkan är något 
positivt som stärker relationer. Det kan dock uppstå en frustration mellan 
samverkansparterna, då grundrollerna hos de olika organisationerna skiljer sig åt samt att de 
kan ha olika lagstiftning och huvuduppdrag. Det kan dessutom vara problematiskt att 
rollerna mellan framförallt polis och socialtjänst blir otydliga. Det är enligt avhandlingen 
polisens roll som tenderar att börja likna en socialarbetares som riskerar att få socialtjänsten 
att ta ett steg tillbaka i sitt arbete. Turner, Nilsson och Jidetoft (2015) förklarar att det 
framkommer även här att det existerar en avsaknad av effektutvärdering för hur SSPF-
modellen verkligen gör skillnad för kriminella ungdomar.  

2.3 Brottsförebyggande arbete 
I en avhandling utförd av Edvall Malm (2012) handlar det brottsförebyggande arbetet med 
ungdomar om att dels förhindra att ungdomarna genomför brottsliga handlingar, men också 
se till att barn och ungdomar får rätt och trygga förutsättningar i sin uppväxt. Brå (2009) 
menar i sin rapport att det brottsförebyggande arbetet med ungdomskriminalitet sker genom 
många insatser men att dessa inte alltid är synliga. Vidare förklaras att arbetet handlar om 
att motverka riskfaktorer som finns för ungdomar och att skapa fler skyddsfaktorer. En 
riskfaktor är att föräldrar antingen har för sträng eller otydlig uppfostran där målet istället 
bör vara att föräldrarna är stödjande.   

SOU (2015:15)  menar att det viktigaste brottsförebyggande arbetet sker från föräldrar och 
andra anhöriga medan myndigheter kompletterar det föräldrarna gör. Brottsförebyggande 
arbete sker mestadels från myndigheter utanför rättsväsendet som exempelvis skolan och 
socialtjänsten. Det krävs dock att det finns en samverkan mellan myndigheterna för att 
insatserna ska gynna utsatta individer. Enligt SOU (2010:15) har socialtjänsten en viktig roll i 
det brottsförebyggande arbetet. Socialtjänsten ska hitta de ungdomar som är på väg in i 
kriminalitet och stödja dem att komma ur den. Myndigheten finns även till för att hålla 
ungdomar från kriminalvården och ge dem behandling på annat sätt, som till exempel 
ungdomstjänst. Polismyndigheten är också viktig i det brottsförebyggande arbetet där de 
arbetar för att hindra nyrekrytering till kriminella gäng. Polisen arbetar även med att synas 
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ute i samhället och på så sätt förebygga brott. Om de syns i samhället i hög utsträckning 
upplever medborgarna samhället tryggare.  

Brå (2009) beskriver två olika typer av brottsprevention; situationell och social. Den 
situationella brottspreventionen handlar om att motverka kriminalitet genom att göra brottet 
mindre attraktivt. Detta handlar då om att öka upptäcktsrisken och försvåra utförandet av ett 
brott. Dessa åtgärder kan ske genom att sätta upp kameraövervakning eller 
grannverksamhet. Social brottsprevention förklarar Brå (2009) är de insatser som försöker 
påverka den unges riskfaktorer. Med dessa insatser vill man påverka den unges benägenhet 
till att begå brott. Enligt Andershed och Andershed (2010) riktar sig socialtjänstens insatser 
för ungdomar främst till dem som begår upprepade eller grova brott. Som tidigare nämnda 
studier förklarat beskriver även Andershed och Andershed (2010) att insatserna handlar 
främst om att förhindra negativ utveckling hos den unge, fortsatt brottslighet och/eller ett 
redan befintligt negativt beteende. 

Det existerar enligt en statlig undersökning (Skr. 2016/17:126) ett behov av minska 
brottsligheten samt se till att samhället blir tryggare genom att effektivisera det 
brottsförebyggande arbetet, särskilt i socialt utsatta områden. Barn och ungdomar som blir 
offer för brottslighet såsom exempelvis sexuellt och psykiskt våld kan påverkas negativt av 
detta dels genom sämre psykisk hälsa, men också att individer som blir utsatta för våld under 
uppväxten riskerar att själv utföra våldsbrott i framtiden. I den statliga undersökningen (Skr. 
2016/17:126) förklaras det även att då det finns insatser tidigt i åldrarna för kriminella 
ungdomar, minskar risken för att ungdomarna ska fortsätta utveckla ett kriminellt liv och 
annan problematik. En viktig åtgärd är att det bland annat finns tillgång till 
fritidsverksamheter som ger ungdomarna möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Genom 
detta får ungdomarna andra aktiviteter att syssla med istället för de kriminella aktiviteterna.  

2.4 Sekretess och hämmande faktorer för samverkan 
När det kommer till sekretessen mellan myndigheterna menar Socialstyrelsen (2009) att ett 
samtycke eller en sekretessbrytande bestämmelse är det enda som kan bryta sekretessen. 
Exempel på sekretessbrytande bestämmelser är 14 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) och 
11§ Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Socialnämnden har 
enligt Socialstyrelsen (2009) det största ansvaret för att motverka barn och ungdomars 
missbruk, vilket står i 5 kap 1§ av Socialtjänstlagen (2001:453). Då bruk och missbruk kan 
skada och är en riskfaktor för att den unge ska utveckla ett kriminellt beteende, får 
socialtjänsten enligt Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 12 kap 20 § berätta för 
polisen vid misstanke av bruk eller missbruk av alkohol, narkotika eller liknande.   

Vidare förklarar Edvall Malm (2012) att den befintliga sekretesslagstiftningen många gånger 
är ett hinder för samverkan mellan polis och socialtjänsten. Offentlighets och sekretesslagen 
finns för att skydda enskildas intresse och detta innebär att polisen och socialtjänsten kan 
diskutera allmänna eller generella frågor. För att samverkan på individnivå ska kunna 
uppnås måste samtycke från individen själv och föräldrar ges. Sekretessen är dock inte det 
enda som anses hämma samverkan. Lundgren m.fl. (2017) menar att brister i samverkan 
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som framkommer är på grund av att det existerar oklara ansvarsgränser, bristfälliga 
kunskaper, olika synsätt och tidsbrist. Dessutom kan sekretesslagstiftning finnas i vägen för 
att myndigheter ska samarbeta. För att socialtjänsten ska kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter krävs det att alla gemensamma resurser används hos de olika instanserna. 
Danemark och Kullberg (1999) menar dock i sin studie, där de har följt ett utvecklingsprojekt 
gällande samverkan i Örebro kommun, att det är andra faktorer som kan hämma samverkan. 
Dessa faktorer är bland annat oklara mål, olika ekonomiska intressen, skilda organisatoriska 
strukturer, otydlig ansvarsfördelning, ojämn relation mellan de verksamheter som 
samverkar, dålig samordning samt hög personalomsättning och arbetsbelastning.  

Forkby (2007) menar i sin tur att det kan upplevas naturligt att samverka, men att det rent 
praktiskt ofta blir problematiskt. Samverkan ska enligt förväntningar leda till ökad 
kompetens och effektivitet, dock leder samverkansarbetet vid många tillfällen till motsatsen. 
Ökat kunskapsutbyte kan istället bli professionella konflikter där nyttjandet av resurser bara 
ger fler möten som inte bidrar till någonting. Dessutom finns en risk att det även uppstår en 
schism avseende vem som bidrar med den största kompetensen.  

2.5 Tidigare forsknings relevans för studien 
I avsnittet har flertalet vetenskapliga artiklar redovisats. Först och främst  beskrivs detta 
genom att ge en bild av hur omfattande ungdomskriminalitet är i Sverige. Då syftet med 
studien är att undersöka arbetet med ungdomskriminalitet anses detta vara relevant för 
studien. Vidare belyser den tidigare forskningen att samverkan är ett viktigt inslag i det 
brottsförebyggande arbetet med kriminella ungdomar, vikten av det finns en rollfördelning 
och en samordning av samverkansarbetet samt vad som kan vara problematiskt i 
samverkansarbetet.  

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I detta kapitel sker en beskrivning av studiens teoretiska ramverk som kommer nyttjas för att 
analysera empirin från intervjuerna. Organisationsteori är grundteorin där olika perspektiv 
har valts. Först presenteras det strukturella perspektivet av organisationsteori där behovet av 
struktur, styrning, kommunikation och roller kopplas till samverkan. Därefter belyses det 
nyinstitutionella synsättet med hjälp av begrepp som organisatoriska nätverk, relationer och 
institutionell epistemologi. Avslutningsvis nämns hur dessa delar av organisationsteori är 
relevant för studien och dess analys.  
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3.1 Struktur, roller och samordning 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är organisationsteori läran om hur organisationer 
fungerar. Till studien har det valts att lägga fokus på några av organisationsteorins mer 
centrala delar såsom strategi, mål, styrning och organisationsstrukturer. Bolman och Deal 
(2012) förklarar det strukturella perspektivet inom organisationsteorin. Inom organisationer 
där människor arbetar tillsammans formas en struktur, dock är inte alltid struktur en grund 
till att arbetet effektiviseras. En stor del av det strukturella perspektivet är arbetsindelning 
som ger en organisation specifika roller. En arbetsuppgift styrs av arbetsbeskrivningar, 
rutiner och formella regler. En individs handlingsutrymme begränsas av de formella reglerna 
och det bidrar till att arbetsuppgifterna sker med kvalitet och rättvisa. När rollerna sedan är 
införstådda krävs det en samordning då det annars existerar en risk för att de olika aktörerna 
handlar på egen hand och inte lägger fokus på vad hela organisationens målsättning eller 
uppdrag är. För att individer inom en organisation ska kunna arbeta tillsammans är det av 
stor vikt att det existerar en medvetenhet kring strukturen och de olika rollerna i 
organisationen. Styrning är ännu ett viktigt inslag för att få organisationen att fungera, när 
organisationen tenderar att bli mer komplex ökar behovet av kommunikation ansikte mot 
ansikte och inte bara genom telefon eller mail. För att denna kommunikation ska bli möjlig 
krävs en samordnare som arrangerar möten.  

Christensen, Laegreid, Roness och Rövik (2004) menar att offentliga organisationer arbetar 
utifrån uppdrag från samhället. Detta betyder att organisationer kan ses som redskap eller 
instrument vilka har som uppgift att nå mål som samhället anser vara viktiga. 
Organisationers resultat och handlande styrs av de målen. Detta kan ses som att en 
organisation och dess medlemmar agerar målrationellt. Formell organisationsstruktur 
innebär att det existerar en struktur som innehåller positioner och regler för vem som ska 
göra vad och hur dessa uppgifter ska verkställas. Organisationer kan innehålla underenheter 
som sedan bildar koalitioner som har olika mål, samt olika resurser för att nå dessa mål. 
Offentliga organisationers underenheter kan utgöra en del i koalitioner med andra offentliga 
organisationer. De olika organisationerna kan vara beroende av varandra för att genomföra 
vissa delar i sitt arbete och för att nå önskade resultat.  

3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 
Blom och Grape (2006) menar att nyinstitutionell teori är relevant för socialt arbete då det 
går att koppla till organisationer som exempelvis socialtjänsten. Johansson och Grape (2006) 
förklarar vidare att organisationer inom socialt arbete vanligtvis verkar under institutionell 
press från omgivningen. Det leder till att i många fall behöver samverkan mellan 
organisationerna ske. Johansson (2006) menar att nyinstitutionalismen uppstod med en 
kritisk utgångspunkt gentemot att organisationer är rationellt målinriktade, aktiva samt 
anpassningsbara sociala strukturer. Organisationer har inte möjlighet till att fritt handla i 
närmiljön. Nyinstitutionella synsättet belyser istället institutionella faktorer som kan 
förklaras att det existerar ett gemensamt socialt och kulturellt beroende mellan 
organisationer och miljön. Grape (2006) analyserar begreppen samverkan samt integration 
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med hjälp av nyinstitutionella begrepp. Integrationsbegreppet belyser huruvida olika aktörer 
har gemensamma målsättningar eller om de skiljer sig åt samt om dessa aktörer sedan 
samverkar som om de hade en samfälld avsikt. Integration kan vara antingen vertikal eller 
horisontell. Vertikal integration belyser hierarkiska relationer i en organisation medan 
horisontell integration syftar på att samverkan sker på ungefär samma hierarkiska nivå. Det 
nyinstitutionella begreppet organisationsfält kan användas tillsammans med 
integrationsbegreppet genom att organisationer som arbetar inom liknande områden 
samverkar med varandra.  

Danemark och Kullberg (1999) förklarar att det nyinstitutionella synsättet av 
organisationsteori kan ses utifrån tre olika analytiska domäner; en överordnad domän, en 
social domän samt en konkret praktisk domän. Denna studie kommer analyseras utifrån den 
konkreta praktiska domänen och kan förklaras som att aktörer är enheter med 
organisatoriska nätverk. De organisatoriska nätverken kan ses som att en organisation 
skapar och har relationer med andra organisationer i sin närhet. Grape (2006) nyttjar också 
domänbegreppet vid analys av samverkan inom socialt arbete, verksamhetsdomäner. De 
bildas då en organisation arbetar utifrån specifika mål inom ett verksamhetsområde. I en 
samverkansprocess söker organisationerna legitimitet av varandra, genom att aspirera på 
verksamhetsdomänen. Då flera organisationer aspirerar på samma verksamhetsdomän kan 
det uppstå konkurrens och konflikter, framförallt då organisationerna inte accepterar 
varandras kompetenser och roller.  

Danemark och Kullberg (1999) belyser också hur potentiella konflikter kan uppstå inom 
samverkan genom begreppet institutionell epistemologi. Det förklaras som att flertalet 
organisationer skapar och återskapar kunskap i relation till de roller och normer som finns 
inom organisationerna. De bidrar med kunskaper som tas emot olika beroende på hur 
tillförlitlig kunskapen är. Om de institutionellt epistemologiska synsätten skiljer sig för 
mycket åt, finns en risk att det skapas meningsskiljaktigheter bland verksamheterna. 

Organisationsteorin består som tidigare nämnts av ett flertal perspektiv och de har alla en 
relevans för studien och dess resultat. Det strukturella synsättet har valts för att användas i 
syfte att förtydliga vikten av roller, men även kring samordning och struktur. Den 
nyinstitutionella teorin presenteras då organisationer inom socialt arbete upplever 
institutionella krav från sin omgivning. I samverkansprocesser inom socialt arbete 
medverkar flertalet organisationer som i vissa fall tenderar att göra anspråk på samma 
verksamhetsområde som exempelvis polisens och socialtjänstens arbete med 
ungdomskriminalitet. Det krävs en god integration mellan organisationer för att samverkan 
ska fortskrida önskvärt.  
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4 METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel behandlas de datainsamlingsmetoder som används i studien samt 
tillvägagångssättet vid genomförandet. Studien har en hermeneutisk grund, då studien utgår 
från en kvalitativ metod som vill tolka och förstå. Thuren (2007) beskriver hermeneutiken 
som “tolkningsläran” där inkännande hos författarna används just för tolkning och förståelse 
av empirin. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att under den hermeneutiska processen 
förändrar uppfattningen vad som är relevant fakta genom tolkning. Det är viktigt att det 
existerar en medvetenhet kring att ny fakta uppstår och att den fakta som tidigare upplevts 
som viktig kan tendera att tappa i betydelse. I studien används en induktiv ansats, som enligt 
Bryman (2011) betyder att empiri ger teori. Utgångspunkten i studien har legat i empirin som 
samlats in och utefter empirin har sedan teori och teoretiska begrepp utformats. Vid 
genomförandet av vetenskapliga studier föreligger alltid en rad olika valsituationer och 
alternativa sätt att samla in, bearbeta, analysera och presentera det empiriska materialet. 
Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten och polisen i Eskilstuna kommun 
samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet. Genom en litteraturgenomgång av 
relevanta delar av tidigare forskning bildades en förkunskap. För att bedöma hur samverkan 
mellan polis och socialtjänst yttrar sig föll valet på kvalitativa intervjuer.  

4.1 Litteraturgenomgång  
Vid studiens start gjordes en litteraturgenomgång, detta för att få en bredare bild av 
fenomenet. Genom att göra en litteraturgenomgång granskades den tidigare forskningen om 
samverkan, brottsförebyggande arbetet samt ungdomskriminalitet. Litteraturgenomgången 
gör enligt Bryman (2011) att det skapas en större förförståelse och trovärdighet. Litteraturen 
som upptäckts skapar även möjlighet för reflektion och kritisering gentemot det resultat som 
den aktuella studien redovisar. 

Vid forskningsöversikten har databaserna Swepub, GoogleSchoolar, Social services abstracts, 
Sociological abstracts och MDH:s biblioteks bokregister utgjort utgångspunkten för 
sökningen. Sökningarna genomfördes med både svenska och engelska sökord. De svenska 
sökorden var följande; ungdom, ungdomskriminalitet, ungdomsbrottslighet, förebyggande, 
brottsförebyggande, brottsförebyggande arbete, samverkan, samarbete, polis/en, 
socialtjänst/en, organisationsteori, organisation, sociala insatsgrupper och SSPF. De 
engelska sökorden var följande; youth, youth crime, cooperation, social services, criminality, 
collaboration, intercommunion crime prevention, police and social worker. 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Syftet med att tillämpa en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla beskrivningar av 
aktörernas livsvärld för att kunna tolka den mening som aktörerna tillskriver samverkan i det 
brottsförebyggande arbetet med ungdomar i kriminalitet. En intervjuguide har gjorts med 
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färdigformulerade frågor, detta som en trygghet. Intervjuaren har sedan bestämt huruvida 
frågorna ska följas i tur och ordning eller om respondentens svar ska skapa nya riktningar 
och frågor. Möjligheten till att välja hur strikt intervjuguiden ska följas ger respondenten 
större chans till att bidra med sina upplevelser kring samverkan (Kvale & Brinkman, 2014). 
Bryman (2011) menar att genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer har 
intervjuaren även möjlighet till att ställa följdfrågor. 

 

4.3 Urval och avgränsningar  
Tidigt under studiens process valdes det att en geografisk avgränsning skulle genomföras. 
Detta då det fanns ett intresse av att undersöka det lokala området. På grund av detta 
avgränsas urvalet till en medelstor kommun i Mellansverige. Då studien syftar till att 
undersöka samverkan gällande ungdomskriminalitet var det ett kriterium att respondenterna 
arbetade inom detta område. Efter att denna avgränsning gjorts granskades möjligheten till 
respondenter. Att granska möjligheten till respondenter och olika enheter för olika 
perspektiv av fenomenet anser Dale (2007) är en viktig del av urvalsprocessen. 
Respondenterna som medverkade i urvalet innefattar olika professioner från socialtjänsten, 
polisen och kommunen. Inkluderingskravet bestod av att de skulle arbeta med polisens och 
socialtjänstens samverkan för att förebygga ungdomskriminalitet. Urvalet var ett icke-
sannolikhetsurval, vilket betyder att studiens respondenter inte framkommit slumpmässigt. 
Det går att beskriva urvalet som ett målinriktat urval, då de respondenter som valts ut har 
gjort det utifrån möjligheten att svara på de aktuella frågorna som studien berör. Nio 
intervjuer genomfördes med tio respondenter som yrkesverksamma inom kommun, polis och 
socialtjänsten. Under intervjuernas gång gav flertalet av respondenterna tips på vidare 
respondenter. Detta gjorde att urvalet även går att se som ett snöbollsurval (Bryman, 2011), 
dock var inkluderingskravet alltid detsamma.  

4.4 Datainsamling 
Datainsamlingen har som tidigare nämnts skett genom kvalitativa forskningsintervjuer. För 
att utföra dessa intervjuer har en intervjuguide utformats. Intervjuguiden har funnits till som 
en minneslista för intervjuaren, där teman som ska beröras punktas upp och det kan även 
vara frågor kring dessa teman (Bryman, 2011). Intervjuguiden (BILAGA A) är strukturerad 
på så sätt att det börjar med bakgrundsfrågor som är av lättare karaktär. Respondenten får 
här berätta om sådan som hen är van vid, exempelvis vad hen har för yrkestitel och hur en 
vanlig dag på jobbet ser ut. Dale (2007) beskriver att det är viktigt att i början i en intervju 
ställa sådana frågor som får respondenten att känna sig bekväm. Intervjuguiden utformades 
vidare genom teman; brottsförebyggande arbete, samverkan, organisation, sekretess och 
chefsnivå. Utefter dessa teman punktades totalt 21 frågor upp.  
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Det första kontakten med respondenterna skedde via mejl eller telefon, detta beroende på 
möjligheten till kontaktuppgifter. Vid detta tillfälle informerades respondenterna om 
studiens syfte och det planerade tillvägagångssättet. Flertalet av de som kontaktades valde att 
medverka i studien. De tio respondenterna som valde att delta kontaktades sedan via mejl för 
vidare information i ett informationsbrev, även kallat missivbrev (BILAGA B) samt bokning 
av intervju om detta inte gjorts via telefon. Vidare valdes det även att skicka med 
intervjuguiden till samtliga respondenter, då detta ansågs ge chansen till att förbereda sig. 
Detta ansåg författarna kunde vara positivt för respondenterna, exempelvis genom att de ges 
möjligheten att förbereda sig. 

Under intervjuerna utformades även frågor utefter Kvale och Brinkmann (2014) tekniker om 
olika frågor. Bland annat inledande frågor, uppföljningsfrågor, indirekta frågor och tolkande 
frågor. Dessa har använts för att få ett bättre flyt i intervjuerna, en större förståelse för vad 
respondenterna berättar om och även ett bredare material till studien. Innan intervjuerna 
med respondenterna utfördes genomfördes en provintervju och ett flertal genomgångar av 
intervjuguiden. Detta gjordes för att testa såväl intervjuguiden som intervjuarens teknik, 
vilket Dalen (2007) beskriver är viktigt i en kvalitativ undersökning. Efter att ha genomfört 
provintervjuer gjordes det ändringar i intervjuguiden, exempelvis formuleringar och 
borttagning av frågor.   

Vid en av intervjuerna deltog två respondenter samtidigt, eftersom det var ett önskemål från 
respondenterna. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Ofta 
skedde det på ett kontor eller i ett besöksrum, vilket gjorde att intervjun skedde ostört som 
Bryman (2011) anser är viktigt vid en intervju. Intervjuerna tog mellan cirka 25 till 70 
minuter. Vid intervjuernas start fick respondenterna frågan om att spela in intervjuerna, 
vilket alla tio respondenterna lämnar samtycke till. Inspelning av intervjuerna har gjorts för 
att transkribering samt möjlighet att gå tillbaka i materialet ska finnas (Bryman, 2011). Detta 
har underlättat i studien då resultatet och diskussionen kunnat göras på ett enklare sätt i och 
med inspelningarna. 

4.5 Dataanalys och bearbetning 
Kodning är enligt Bryman (2011) första delen av dataanalysen. Den första kodningen av 
intervjuerna påbörjade redan i skedet när intervjuerna transkriberades. Sedan lästes 
intervjuerna en gång där notiser gjordes i marginalerna kring vilka nyckelord samt teman 
respondenterna tar upp. Efter denna första bearbetning och kategorisering kodades 
resultatet utifrån följande teman; organisation, samverkan på strukturell nivå, samverkan på 
individnivå, brottsförebyggande, insatser, sekretess, kritik av samverkan. Enligt Bryman 
(2011) ska koderna granskas kritiskt när den första kodningen skett, detta för att se om 
respondenterna använder olika sorts begrepp som redan finns i tidigare forskning och i 
sådana fall använda dessa begrepp istället. Med hjälp av olika begrepp inom 
organisationsteori och samverkan genomfördes ytterligare tolkningar av transkriberingarna.  
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4.6 Etiska överväganden  
Studien har förhållit sig till de forskningsetiska principerna. Respondenterna har ca två till 
tre dagar innan intervjun fått ett informationsbrev skickat till sig via mejl där information om 
studien och deras medverkan beskrivs. Respondenterna har sedan under och innan 
intervjuernas start blivit informerade om att deras medverkan har varit frivillig och de har 
haft möjligheten att avbryta sin medverkan när de vill. Genom detta har den forskningsetiska 
principen informerat samtycke beaktats, då det enligt Kvale och Brinkmann (2014) är när 
forskarna informerar respondenterna om syftet med studien och hur upplägget kommer att 
se ut. Information om risker och fördelar med deltagandet i studien samt att deltagandet är 
frivilligt och att de kan avbryta sitt medverkande ska även framgå.  

Informationen om att alla uppgifter som samlas in under studien och dess intervjuer 
behandlas konfidentiellt ges även vid intervjutillfället. Konfidentialitet är en 
överenskommelse mellan respondent och forskare om hur respondentens uppgifter ska 
behandlas. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) innebär för det mesta att de privata 
uppgifterna om respondenten inte kommer att röjas. Detta är något som Dalen (2007) 
skriver är en del av etikprövningslagen och man ska därmed förhålla sig till dessa. Förutom 
informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet tar Dalen (2007) upp krav på skydd för 
barn och hänsyn till socialt svaga grupper. I studien har varken barn eller socialt utsatta 
grupper medverkat utifrån etiska principer. Respondenterna har varit professionella från 
socialtjänst, kommun och polis. 

I studien har författarna valt att skriva ut namnet på kommunen, Eskilstuna kommun. Detta 
är något som kan anses vara oetiskt på grund av att anonymiteten och konfidentialiteten kan 
påverkas. Författarna anser att så inte är fallet då respondenternas uppgifter inte avslöjas och 
författarna har även valt att inte redovisa för respektive respondents 
organisationstillhörighet. Respondenterna har även fått informationen att syftet varit att 
undersöka Eskilstuna kommun, därigenom har informationskravet inte påverkats negativt.  

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2011) menar att validitet och reliabilitet bedöms utifrån andra kriterier i en 
kvalitativ studie. Detta är tillförlitlighet och äkthet. Det har på grund av att syftet med 
studien har en utgångspunkt i kvalitativ metod, valts att använda sig av begreppen 
tillförlitlighet och äkthet.  

Enligt Bryman (2011) är tillförlitlighet uppdelad i fyra delkriterier. Dessa är; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet kan ses 
som en motsvarighet till intern validitet. Detta innebär att respondenterna får möjligheten 
att ta del av den slutställda studien och kan därmed bekräfta att deras verklighet har 
uppfattats på rätt sätt, samt att studien skett enligt de forskningsregler som finns. Studien 
har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer och anses genom detta 
ha beaktat dessa. Vidare har samtliga studiens respondenter tillfrågats om de vill ta del av 
den slutliga studien och en kopia kommer att skickas till dem som visat sitt intresse för en 



 

16 

kopia. Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om överförbarheten av resultatet och 
genomförandet till en annan population eller miljö. Författarna anser att överförbarheten är 
stark, då genomförandet i studien är tydligt beskrivet och därmed finns möjligheten att 
studien kan göras om i en annan kontext. Dock kan en annan kommun ha andra arbetssätt, 
vilket gör att resultaten inte kommer bli desamma. Pålitlighet innebär att pålitligheten i 
studien påverkas av redogörelsen av forskningens processer och att forskarna har ett 
granskande synsätt. Genom metod- och material-avsnittet har författarna förhållit sig till 
pålitligheten genom att redovisa exempelvis urval, val av metod och datainsamlingen. 
Slutligen menar Bryman (2011) att möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att 
forskarna ska hålla sina värderingar och sin teoretisk inriktning utanför utförandet och 
slutsatserna i studien. Detta ska alltså inte ske medvetet, vilket har tagits i beaktande genom 
att undvika att använda våra värderingar för att ställa ledande frågor. 

Äkthet menar Bryman (2011) består av fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Dessa fem kriterier 
vill granska huruvida studien haft betydande konsekvenser för respondenterna och deras 
organisationer samt för teori och praktik. Kriterierna vill bland annat få svar på om en rättvis 
bild av respondenternas åsikter och uppfattningar, respondenterna får en bättre förståelse 
för sin sociala miljö samt situation och om det genom studien har skapats större möjligheter 
att vidta åtgärder som krävs. I studien kan äktheten tänkas ses genom att urvalet varit 
inriktat på en specifik grupp som anses kunniga inom forskningsområdet samt att genom 
studien bidra till ny kunskap. 

4.8 Generaliserbarhet 
Studien utgår från som tidigare nämnts Eskilstuna kommun, som är en medelstor kommun i 
Mellansverige. I varje kommun finns det olika metoder för samverkan, brottsförebyggande 
arbete och det är olika mål i samtliga kommuner i Sverige. Detta gör att det blir svårt att 
generalisera resultatet av denna studie. Målet med en kvalitativ metod är dock inte att 
generalisera resultatet till en större population (Dalen, 2007). Studien anses kunna 
generalisera synen inom kommunens socialtjänst, polis och kommun, exempelvis på hur 
samverkan anses fungera, hur det brottsförebyggande arbetet ser ut samt hur sekretessen 
anses påverka den samverkan som finns.  

4.9 Förförståelse 
Vid studiens start fanns det en förförståelse om fenomenet ungdomskriminalitet från båda 
författarnas sidor. Tidigare studier av kriminologi, arbete med ungdomar och studier på 
socionomprogrammet har utgjort stora delar av den förförståelse som fanns innan studiens 
start. I studien har författarna förhållit sig till denna förförståelse gentemot respondenternas 
upplevelser och svar på de frågor som ställts. Det är viktigt att vara medveten om sin 
förförståelse enligt Dalen (2007). Medvetenheten har funnits med under hela studiens gång 
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för att genomföra så neutrala intervjuer som möjligt, det vill säga att förförståelsen inte har 
styrt intervjuerna.  

 

5 RESULTAT  

Resultatet utmynnar i fyra övergripande teman: organisation, resurser, brottsförebyggande 
arbete och sekretess. Dessa teman representerar vad respondenterna berättat och diskuterat i 
intervjuerna, det är även i dessa teman vi kan se skillnader och likheter respondenterna 
emellan.   

5.1 Organisation 
I intervjuerna framkommer det att kommunen tillsammans med polismyndigheten har målet 
att bryta loss 15 ungdomar från sin kriminella bana, enligt de övergripande målen i 
samverkansöverenskommelsen. Flertalet respondenter förklarar att det är bra att ha ett 
sådant mål, men att det är otydligt samt svårt att veta hur målet ska nås. I kommunen finns 
det enligt respondenterna tre utsatta områden. Ett av målen som polisen har är att dessa 
områden ska sluta vara utsatta. 

Målet är ju att ett utsatt område ska sluta vara ett utsatt område och då kan vi påverka 
kriminaliteten kommunen och sin sida kan ju naturligtvis jobba mera på utbildning, på 
arbeten och få en annorlunda, ett annorlunda värde när det gäller eftergymnasial utbildning, 
arbetslöshet osv (respondent 5).  

Respondenten förklarar att för att få bukt med denna problematik krävs inte bara arbete med 
kriminaliteten utan också att se över den socioekonomiska situationen för människorna som 
bor där och få dem att välja en annan bana än just den kriminella.  

Under intervjuerna har frågor kring organisationen och samverkan mellan organisationerna 
ställts. Respondenterna förklarar att synen på organisationerna ser ut på olika sätt beroende 
på vilken nivå samverkan sker. På en strukturell nivå beskriver respondent 1 att det inte går 
att se att kommunen och polisen är en och samma organisation i sin samverkan. Detta då de 
har olika mål och roller i samhället. Flertalet respondenter förklarar dock att 
organisationerna i en samverkan på individnivå kan upplevas som en enda organisation i 
vissa samverkanssituationer som fungerar bra. Exempelvis i Sociala insatsgrupper, då de där 
har samma mål för att hjälpa ungdomen. Det sker dock att aktörerna i samverkan ser sina 
myndighet som sina egna. 
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Att skapa en bra kommunikation är även något som nämns i flertalet intervjuer. Det anses 
vara viktigt att träffas i diverse möten för att skapa denna kommunikation. Då det finns en 
tydlig och rak kommunikation förbättras samverkan och det kan uppstå en frustration då 
kommunikationen endast är från ett håll. Det framkommer att det uppstår även en 
frustration då en aktör orosanmäler till socialtjänsten och det inte sker någon 
återkopplingen. Vid bättre samverkan behöver inte sådana situationer uppstå lika ofta. Det 
handlar om att ge och ta. I en intervju berättas det att kommunikationen ökar i SIG. 
Föräldrar och andra anhöriga får inte samma chans att spela ut socialtjänsten och polisen 
mot varandra eftersom kontakten mellan professionerna blir starkare.  

Roller i en organisation är något som flertalet respondenter berättar om i intervjuerna. De 
förklarar att det finns ett behov av att förstå varandras roller i en samverkanssituation. 

Kunskap om varandras uppdrag, om varandra och hur ser det ut egentligen. Jag tänker att det 
är ganska vanligt, man säger så här. Jag vill inte göra ditt jobb, det här är väl ändå ditt jobb. 
Och sen vill man hitta tydliga gränsdragningar emellan. Och sen tror jag också att det är 
många som inte tycker att den andra parten svarar upp tillräckligt bra, då gör man ännu lite 
extra. Men man tycker egentligen att någon annan ska göra det. Och det är vanligt och jag 
förstår att det finns mellan polis och socialtjänst. Det finns precis lika mycket mellan skola-
socialtjänst, mellan skola-fritid, mellan socialtjänst-fritid. Där man liksom. Jag tror ändå att 
det kommer tillbaka till den här kunskapsbiten, ska man samverka så måste man ju jobba på 
det. Det är ju en relation (Respondent 2). 

Ett par respondenter anser att förståelsen för sina egna och varandras roller är oerhört 
viktigt. Respondenterna förklarar att om de professionella är ödmjuka över sin egen roll kan 
samverkansarbetet påverkas positivt. Det anses även vara viktigt att förstå sitt eget uppdrag 
och att inte gå in på de andra aktörernas arbetsområden. Om rollerna anses vara otydliga kan 
konflikter uppstå. 

5.2 Samverkan 
Under intervjuerna går det att se ett genomgående tema, samverkan. Samverkan är ett av de 
teman som studien är ute efter att undersöka. Flertalet av respondenterna menar att 
samverkan kring ungdomskriminalitet är oerhört viktigt för att lyckas med arbetet med just 
ungdomar i kriminalitet eller missbruk.  

Men i vårt uppdrag också när vi jobbar gentemot ungdomar, då är ju samverkan A och O asså 
(Respondent 6). 

Det finns även åsikter om att samverkansarbetet inte gör någon skillnad alls för 
ungdomskriminaliteten och att det behöver ske en förändring. 

Det har inte påverkat någonting för det har liksom den ungdomsbrottsligheten fortsätter i 
samma kraft som den var för tre år sen om det inte har blivit värre (Respondent 6). 
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5.2.1 Samverkan på strukturell nivå 

Det framgår under intervjuerna att samordnare är viktiga för en bra samverkan i kommunen. 
Förklaringen ges att det är samordnare som ser till att det finns en 
samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Enligt respondenterna har 
samordnare i kommunen som arbetsuppgift att främja samverkan, både på ledningsnivå och 
ute i verksamheterna. I denna roll förmedlas ständigt kontakter mellan diverse aktörer och 
detta ska leda till bättre förutsättningar för samverkan.  

Det framgår även att insamlandet och delandet av lägesbilder i kommunen är en stor del av 
det samverkansarbete som existerar i dagsläget. Samverkan på den strukturella nivån anser 
ett flertal av respondenterna fungerar väl. Att samverkan fungerar bra på denna nivå kan 
enligt respondenter bero på att de som arbetar på denna nivå har haft sina roller under en 
längre tid. På grund av detta har de även haft möjligheten att bygga upp bra relationer mellan 
varandra. Dock framkommer det att styrningen av samverkan på en strukturell nivå mellan 
kommunen och polisen inte är tillräckligt tydlig.  

5.2.2 Samverkan på individnivå 

Som tidigare nämnt anser flertalet respondenter att samverkan är mycket viktig i arbetet med 
ungdomskriminalitet, men det handlar inte enbart om samverkan mellan socialtjänsten och 
polisen. Respondenter menar att samverkan med skolan och ung fritid också är mycket 
viktigt.  

Under intervjuerna berörs en samverkansmodell, SSPF, i ett flertal av intervjuerna. SSPF står 
för socialtjänst, skola, polis och fritid. Samverkansmodellen sker på lokal/individnivå där de 
deltar i möten har mandat att ta beslut, exempelvis rektorer och gruppchefer. Dock existerar 
det delade meningar kring modellens användning. Det framkommer att den delning som sker 
av de olika lägesbilderna i kommunen anses vara mycket bra, dessutom blir SSPF-mötena ett 
forum för kunskapsutbyte. Detta eftersom att kommunikationen om den upplevda 
problematiken mellan de medverkande organisationerna ökar. Under en av intervjuerna 
berättas det att samverkan har kommit långt i SSPF-arbetet och att det fungerar bra. Ett 
flertal av respondenterna anser dock att arbetet med SSPF behöver ändras på olika sätt. 
Förbättringar som tas upp är bland annat att fler skolor i kommunen behöver börja arbeta 
med modellen och att samverkansarbetet bör förbättras med tanke på en så bra metod som 
SSPF är. 

Sociala insatsgrupper (SIG) är en insats som kräver samverkan på individnivå som alla 
respondenter nämner under intervjuerna. Under flertalet intervjuer framkommer det kritik 
kring huruvida SIG är rätt metod eller inte. Respondenterna anser att det finns problem med 
insatsen då ungdomarna som deltar har kommit in i processen för sent.  

De har redan blivit allt för insyltade i kriminalitet (Respondent 2). 

Vidare ställer de frågan vad effekten av SIG blir, blir det någon effekt på den unges beteende 
och liv? Flertalet respondenter förklarar att utvärderingar av metoden inte visar på om det är 
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SIG som är grunden till förbättringen hos ungdomen eller om det är något annat. Ett exempel 
på när SIG fungerat bra berättar respondent 7 om. Det var när de hade en 11-åring som 
deltog i insatsen, insatsen upplevdes här fungera bra då de hade anpassat insatsen utefter 
ungdomen. Det framkommer även att samtycket till att sekretessen bryts upplevs som 
positivt för samverkan. När SIG kommer på tals i intervjuerna berättar respondenterna om 
att de har varit på ett seminarium som Brå har anordnat där metoden blev starkt ifrågasatt.  

Jag var på ett seminarium här för något år sen, brottsförebyggande rådet har en stor konferens 
med olika parter och där var det någon expert som uttalade sig om de här SIG-grupperna. Och 
tog fram stora sågen (Respondent 6). 

Under ett flertal av intervjuerna kommer viljan till samverkan på tal. Författarna ställer då 
frågan om alla inblandade organisationerna anses ha viljan att samverka. Flertalet av 
respondenterna berättar att de ser en vilja till samverkan bland samtliga aktörer. Det finns en 
medvetenhet om att arbetet med ungdomskriminalitet sker utifrån olika sorters perspektiv, 
men att arbetet underlättas oerhört då det sker tillsammans. Respondent 4 menar även att 
det är viktigt att samverka kontinuerligt. 

Det är det som jag tycker att många inte förstår är att det tar så lång tid att bygga upp en 
relation till någon. För att jag känner ju att när man får en bra samverkan.. Ja men då skapar 
man ju en relation till någon och den här relationen är så otroligt lätt att rasera (respondent 4). 

Under intervjuerna ges en djupare information om att den existerande lagstadgade 
samverkan på individnivå när polisen ska informera en ungdom kring misstanke av brott. 
Polisen ska se till att socialtjänsten vet om att det ska ske ett förhör med en misstänkt 
ungdom, där socialsekreteraren helst ska medverka. De bör framförallt medverka vid mer 
allvarliga brott, dock är detta inget skall-krav enligt lag, endast ett bör-krav. Att 
socialsekreterare deltar i förhöret kan vara såväl positivt som negativt. Det positiva är att 
socialsekreteraren kan vara med på plats och informera om insatser och i vissa fall utföra ett 
omedelbart omhändertagande på plats. Det som kan vara negativt är att ännu en vuxen 
deltar i förhöret som kan vara påfrestande för ungdomen. Flertalet respondenter anser att 
samverkan skulle finnas även om det inte var lagreglerat i exempelvis Socialtjänstlagen och 
Polislagen på grund av att det finns eldsjälar i de olika myndigheterna som engagerar sig i 
just samverkansarbetet.   

5.3 Resurser 
Under intervjuerna finns det ett genomgående tema om resurser på olika sätt. Det 
framkommer att ett flertal av respondenterna anser att resurser i de olika verksamheterna är 
bristfälliga. Exempelvis beskrivs ett behov av fler professionella ute på fältet. Områdespoliser 
är även något som alla respondenter tar upp när det gäller brist på resurser. Resurserna hos 
socialtjänsten och polisen synkar inte alltid, vilket respondenterna anser som problematiskt. 
Omorganisationerna som sker eller skett inom polisen och socialtjänsten förklaras enligt 
respondenterna som en av de påverkande faktorerna för att resurserna inte har synkat. 
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Respondenterna inom polisen förklarar att de är medvetna om att områdespolisen är viktigt 
för samverkan och ett flertal av dem beskriver att vissa brottsförebyggande insatser 
försvunnit, då områdespolisernas resurser blivit mindre. Socialtjänstens omorganisation 
anses vara bra, då det tidigare inte alltid har fungerat önskvärt i arbetet med fältande 
socialsekreterare. Respondent 5 förklarar att resurserna är oerhört viktiga för att arbetet ska 
fungera. 

Så tyvärr finns det en resursbrist, vi vet hur man ska göra, vi har ett mål, men har egentligen 
ingen resurs. Mål, metod och resurs, där mål och metod funkar, vi vet vad vi ska göra men 
resursen kan tryta (respondent 5). 

Det framkommer även i intervjuerna att områdespoliserna har en önskan om att delta i SIG-
grupperna, men att resurserna sätter stopp för medverkan. Då resurserna blir starkare kan 
områdespoliserna vara ute bland ungdomarna i högre utsträckning och kan genom detta 
agera om de ser en SIG-ungdom i fel områden. Det allmänna arbetet för områdespolisen får 
smalnas av. Polisens kunskap om vilken hjälp och insatser som finns för ungdomar i 
kommunen anses vara bristfällig. Om de ökar sin kunskap om de insatser och den hjälp som 
finns kan de informera ungdomen och dennes vårdnadshavare på plats. Detta kan leda till en 
snabbare hjälp, polisen uttrycker att de  i dagsläget endast skriver en SoL 14 som sedan faxas 
iväg. I SoL 14 står det skrivet att exempelvis polis skall anmäla om de kan anta att ett barn 
eller ungdom far illa, anmälningsplikten. 

5.4 Brottsförebyggande 
Ett flertal respondenter förklarar att narkotika är ett stort problem i hela Sverige, även i 
kommunen. De beskriver vidare att det på grund av detta krävs ett fokus på arbetet mot 
narkotika. Ungdomskriminalitet beskrivs som ett utbrett problem i kommunen och detta har 
lett till att samverkansöverenskommelsen bland annat fokuserar på just 
ungdomskriminalitet. Narkotikan är den typ av ungdomskriminalitet som kommunen 
fokuserar främst på, det innebär inte bara innehav utan även försäljningen och hot 
exempelvis. Enligt respondenterna leder narkotika till brott och/eller är ofta inblandat i 
flertalet brott. Respondent 5 berättar att det krävs i en uthållighet i arbetet med narkotika. 
Vidare berättar respondenten: 

Vi måste försöka hålla ut åtminstone i ett år två år och rapportera alla narkotikabrott vi ser. 
Det ska vara jobbigt att begå narkotikabrott och det är det också vi har tagit massa beslag på 
kort tid, rapporterat väldigt väldigt många unga både i svansskiktet och kriminella skiktet så 
att säga (respondent 5).  

Det respondenten beskriver är att genom all rapportering av narkotika ser ungdomarna att 
narkotikabrott får konsekvenser och att de genom detta arbetar brottsförebyggande för att 
minska narkotikabrottsligheten.   
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Ordförande i kommunstyrelsen ska enligt respondenter ha sagt att alla nämnder och 
förvaltningar i kommunen förväntas ha ett brottsförebyggande perspektiv i sitt arbete. Man 
anser att de flesta förvaltningar och nämnder har ett sådant perspektiv, men att 
socialtjänsten saknar resurser för ett konstant brottsförebyggande perspektiv i sitt arbete.  

Det anses av respondenterna vara viktigt att definiera vad det brottsförebyggande arbetet 
egentligen är, vilka som ska arbeta med det och på vilket sätt. Huvudfokuset är att det dock 
behöver ske tillsammans. Respondent 2 förklarar att brottsförebyggande kan vara att fånga 
upp ungdomen efter skolan. 

Ehh, väldigt mycket ser vi om vi tittar på de som är väldigt unga och som vi är oroliga för att 
vara på väg in i kriminalitet så är min upplevelse som jag får till mig från personal som jobbar 
ute i områdena att de här måste ha något annat att göra på fritiden. Det funkar bra under 
skoldagen, men sen när skoldagen är slut så kan det faktiskt vara så att det är några äldre 
kriminella som står och väntar på dem utanför skolan och en sån situation kan vi verkligen 
inte ha. Och där har vi inte tillräckligt bra samverkan faktiskt för att styra upp det här eller vad 
jag ska säga. Det är så klart att vi kan hitta på insatser som gör, vi ska ju inte släppa ut en elev 
från skolan rakt in i famnen på kriminella. Men då måste vi ju samverka på det sättet att vi 
faktiskt fångar upp den här eleven och där är det ju viktigt att vi verkligen är en kommun. Att 
vi har resurser att sätta in och faktiskt hjälpas åt kring, men då måste vi använda dem också. 
Och det skulle jag säga att vi inte är tillräckligt bra på (respondent 2).  

Utifrån det respondenten berättar är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar för och fångar 
upp dessa ungdomar för att minska risken för att de hamnar i kriminalitet. 

Flertalet respondenter berättar att det finns en önskan om att det brottsförebyggande arbetet 
ska ske i tidigare åldrar, då kriminaliteten börjar i unga åldrar. Polisen och socialtjänsten 
försöker arbeta med den så kallade ”Svansen”. Svansen förklarar flera av respondenterna 
som springpojkarna för de tyngre kriminella. Respondenterna anser att det är enklare att 
hjälpa ungdomen ur kriminalitet ju tidigare i den kriminella karriären de ingriper. Men för 
att arbeta med “svansen” anses det att det behövs en bättre metod i samverkansarbetet. 

5.4.1 Insatser 

Utifrån intervjuerna går det att anta att det finns ett behov av att se över vilka insatser som 
används i kommunen och om de verkligen är rätt för ändamålet. Förutom 
samverkansinsatserna SIG och SSPF som nämnts tidigare beskriver respondenter att det 
finns insatser såsom ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), 
ungdomskontrakt, ungdomstjänst och föräldrastöd. Dessa förklarar respondenterna som 
brottsförebyggande, även om alla insatserna inte är lika självklara som brottsförebyggande. 
När det berättas om ANDTS menar man att det finns bristande kunskaper om dessa 
substanser och spel om pengar i kommunens skolor. Med anledning av detta finns det en 
ANDTS-coachutbildning som riktar sig till vuxna som möter barn och unga i sitt arbete. 
Under utbildningen håller socialtjänsten, polisen och ung fritid föreläsningar tillsammans 
och önskan är att alla skolor ska ha en person som är extra kunnig inom ANDTS.  
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Ungdomskontrakt och ungdomstjänst anses kunna vara brottsförebyggande, då de arbetar 
för att ungdomarna inte ska återfalla i brott. Under timmarna som ungdomen har i dessa 
insatser sker kontinuerliga samtal med familjebehandlare.   

Asså ungdomstjänst kan vara bra för dem som inte har hunnit gått så långt med 
kriminaliteten, jag brukar säga identifierat sig med det här. Så kan det vara väldigt positivt för 
att de kommer ut i ett sammanhang, man får rutiner, vilket man pratar ofta om i behandling, 
att det är väldigt viktigt med rutiner. Ehh och kanske också få känna att de gör någonting, för 
många gånger så kan det vara att de gör ett bra jobb och får beröm. Och bara det stärker ju 
också självkänslan och ger lite morot på att jobba, på att det ger någonting (respondent 9).  

Respondent 9 menar att ungdomstjänst kan vara en typ av brottsförebyggande åtgärd som 
kan fungera för yngre ungdomar som inte hunnit så långt i sin kriminella karriär. Rutiner och 
beröm anses även vara positiva för att komma ur kriminaliteten. 

Föräldrastöd är inte en insats men ett tydligt mål och arbetssätt för socialtjänsten enligt 
respondenterna. Detta kan vara genom att ge föräldrar information om vilka insatser och 
vilken hjälp som kan ges av kommunen. Det existerar en rädsla gentemot samhället från 
vissa föräldrar och detta leder enligt ett par av respondenterna till att föräldrar inte vågar 
söka stöd hos till exempel socialtjänsten då ens ungdom inte beter sig rätt. Samtidigt vill 
många andra föräldrar ha hjälp och tar emot allt det som erbjuds.  

För att föräldrarna måste bli resursstarka de måste kunna sätta gränser de måste ha kunskap 
om vad deras rättigheter och skyldigheter är och ha en bra kontakt där emellan så framförallt 
en fungerande skolgång och stärka föräldrar. Sen kan det bli metoder i att jobba motiverande 
just mot ungdomar men det blir ju också sekundärt (respondent 3). 

Att involvera föräldrar till ungdomar som är kriminella i insatser är något respondenterna ser 
som positivt för att på så sätt skapa en mer fungerande vardag för hela familjen. 

5.5 Sekretess 
Samtliga respondenter berättar att de ser att sekretessen är ett hinder i samverkan, genom 
att bland annat försvåra kommunikationen mellan de olika aktörerna.  

Det här med sekretessen, det är ju något som vi kan känna en stor frustration kring. Att man 
pratar om barnets välmående, eller barn och ungdomars välmående och så vidare. Men sen så 
är det, sekretessen är ju rätt stark asså (Respondent 6). 

Att det är socialtjänstens sekretess som är största problemet är återkommande. Polisen har 
en önskan om att sekretessen mellan socialtjänsten och polisen inte ska vara lika sträng i 
vissa situationer, då det ska underlätta arbetet. Polisen och de övriga verksamheterna vill inte 
bryta sekretessen för att kränka individen, utan för att hjälpa. Det existerar en känsla av att 
socialtjänsten håller på sekretessen lite väl hårt ibland utan anledning. Enligt respondent 3 är 
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socialtjänsten medvetna om att polisen upplever detta och det existerar en önskan om att få 
delge mer information, även att socialtjänsten ska bli lite modigare i att informera berörd 
myndighet. Dock är sekretessen oerhört viktig för skyddet av integriteten hos individen och 
respondenten vill inte riskera att individerna slutar berätta saker för socialtjänsten på grund 
av att det finns en känsla att polisen får reda på allt.  

6 ANALYS 

Nedan analyseras resultatet med hjälp av tidigare forskning och teori. 

6.1 Vikten av roller, styrning och mål i samverkansarbetet. 
Bolman och Deal (2012, s. 80-82) samt Danemark och Kullberg (1999, s. 60-65) belyser att 
förståelse av roller är en viktig del av organisationsteorin. Det handlar både om förförståelse 
över vilka kunskaper en roll bidrar med och vilken roll en medarbetare i organisationen 
besitter och vad den innebär. Detta är något Socialstyrelsen (2013, s. 28) även tar upp genom 
begreppet samsyn. De belyser vikten med en samsyn i samverkansarbetet, att de olika 
aktörerna har en förståelse för att alla har olika uppgifter och att det finns en respekt för de 
andras arbete och roller. Vidare använder Bolman och Deal (2012) samt Danemark och 
Kullberg (1999) begreppet rollförståelse för att förklara betydelsen av roller i en organisation. 
Att roller är en viktig del av samverkan och dess organisationer framkommer även av 
respondenterna. De anser att det finns en stor vikt i att förstå att de olika organisationerna 
och verksamheterna gör olika saker. Vidare framkommer det av respondenterna att likväl 
som rollerna ser olika ut, bidrar dessa roller med varierad kompetens i samverkansarbetet. 
Samsyn går även att se i respondenternas svar, exempelvis framkommer det att det finns en 
risk att det uppstår konflikter om instanserna behöver gå in på varandras arbetsområden.  

Respondenterna beskriver att polisen och kommunen arbetar med gemensamma 
övergripande mål för det brottsförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun. De upplever att 
det är positivt att det finns mål, dock anses de inte alltid att målen är tillräckligt tydliga och 
även att det kan vara svåra att nå. Respondenterna beskriver även att kommunen och polisen 
misslyckats att transformera de övergripande målen ner på individnivå. Både Bolman och 
Deal (2012, s. 149) och Alvesson och Sveningsson (2007, s. 13) menar att klara mål och 
struktur är betydelsefullt när människor arbetar tillsammans inom en organisation. Detta 
menar även respondenterna, de anser dock att målen i kommunen är otydliga. Målen 
respondenterna pratar om gäller dock samverkan mellan flera organisationer vilket kan 
påverka betydelsen mellan dem. Att respondenterna anser att målen är otydliga anser 
Socialstyrelsen (2013) påverka samverkan. Klara mål anses gynna samverkansarbetet genom 
att det skapar en större förståelse för vad de olika instanserna behöver göra.  
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Flertalet av respondenterna anser att det är viktigt att kommunen har en samordnare, både 
på strukturell- och individnivå. Vidare framkommer det att respondenterna tycker att en 
samordnare som främja samverkansarbetet och se till att skapa kontakter mellan 
organisationerna. Det som framkommer i intervjuerna överensstämmer till viss del med den 
tidigare forskningen. Socialstyrelsen (2013) menar som respondenterna att en samordnare 
underlättar arbetet i styrningssyfte, både på strukturell nivå, men även på lokal nivå där 
arbetet går ut på att skapa forma mål och se till att de följs upp. Den statlig undersökningen 
(Skr. 2016/17:126) poängterar även den vikten av att ha en samordnare i samverkansarbetet. 
Det krävs enligt Lundgren m.fl. (2017, s. 55) samordning av det förebyggande arbetet med 
barn och ungdomar. Brå (2015, s. 28-29) förklarar även att det blir vanligare med 
samordnare som jobbar brottsförebyggande i Sverige, det är två tredjedelar av kommunerna i 
Sverige som har en samordnartjänst inom det brottsförebyggande arbetet. Bolman och Deal 
(2012) förklarar att inom det strukturella perspektivet är samordning ett viktigt inslag. Om 
samordningen är bristfällig finns en risk att organisationerna handlar på egen hand och inte 
efter vad organisationerna kommit överens om. Detta kan ställas mot det som sägs i 
intervjuerna då det framkommer en kritik mot den styrning som finns i kommunen idag. 
Detta då de anser att styrningen av samverkan på den strukturella nivån inte är tillräckligt 
tydlig. 

6.2 Brottsförebyggande insatser i arbetet med ungdomskriminalitet 
SOU (2010:15) förklarar SIG som en samverkansmetod för kriminella ungdomar. Danemark 
och Kullberg (1999) anser att SIG kan ses som en metod där aktörer knyter ett 
organisatoriskt nätverk med varandra. Flertalet av respondenterna som medverkat eller 
medverkar i SIG-arbetet är kritiska mot användningen av metoden. En av åsikterna som 
framkommer är att det krävs ännu en annan metod i samverkansarbetet. Socialstyrelsen 
(2017) genomförde en utvärdering av Sociala insatsgrupper, resultatet visade att några färre i 
jämförelsegruppen, de som inte hade SIG som insats, blir anmälda för brott än SIG-
ungdomarna. Utvärderingen visar på att det inte går att fastställa om SIG är en bra metod 
eller inte, vilket även respondenterna är kritiska till.   

Flertalet respondenter anser att ungdomarna som har SIG som insats blir 
mottagna/indragna i för höga åldrar samt att kriminaliteten är för djupt rotad. Det 
framkommer att många av ungdomarna blir springpojkar till äldre tyngre kriminella. En 
samlad upplevelse bland flertalet av respondenterna är att desto tidigare det 
brottsförebyggande arbetet kommer in, ju större chans är det att den kriminella ungdomen 
kommer ur beteendet. Respondenterna anser alltså att insatsen behöver ske tidigare i 
ungdomarnas liv vilket även den statlig undersökning (Skr. 2016/17:126) förklarar. Om 
insatser sätts in tidigt i åldrarna för kriminella ungdomar sänks risken för att ungdomarna 
ska fortsätta i den kriminella banan senare i livet.   

Precis som tidigare forskning visar belyser en respondent att det är svårt att klarlägga om det 
är SIG som gör att en ungdom kommer ur kriminaliteten eller om det är av någon annan 
anledning. Grape (2006) förklarar att organisatoriska fält belyser att organisationer som 
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arbetar inom liknande arbetsområden interagerar med varandra genom samverkan. Detta 
sker inom SIG, då samtliga aktörerna arbetar tillsammans för att hjälpa ungdomen enligt 
respondenterna. Något mer som upplevs positivt enligt flertalet respondenter är att 
sekretessen bryts genom ett samtycke och att det genom detta går att prata helt öppet om 
individen. 

Respondenterna berättar om samverkansmetoden SSPF där flera organisationer delar 
lägesbilder och kommunicerar med varandra. Denna samverkansform anses vara bra, då det 
är ett stort kunskapsutbyte mellan organisationerna. Söderberg (2016) anser också att SSPF 
är en bra samverkansmodell. Dock skiljer sig kritiken dem emellan då Söderberg (2016) 
anser att rollernas otydlighet i modellen kan vara problematiskt. Att SSPF är bra för 
kunskapsutbytet anses gynna samverkan mellan organisationerna enligt Danemark och 
Kullbergs (1999) institutionell epistemologi teori. Teoretiskt skapas en god samverkan och 
meningsskiljaktigheterna blir obefintliga genom kunskapsutbytet.  

Samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten i Eskilstuna kommun ser 
respondenterna på olika sätt. Ett par respondenter beskriver att parternas samverkan gör att 
de inte kan ses som en stor organisation. Vidare hävdas det att när samverkan mellan 
parterna fungerar bra går de att se dem som en stor organisation. Detta perspektiv förstärks 
även genom att en respondent förklarar att vid vissa stunder inom SIG kan de olika 
myndigheterna ses samt arbeta som en enda stor organisation. Resultatet från 
respondenterna bekräftas genom Danemark och Kullberg (1999) som menar att enligt 
konkret praktisk domän skapar organisationer relationer till varandra genom organisatoriska 
nätverk. 

Edvall Malm (2012) förklarar att det brottsförebyggande arbetet går ut på att hindra 
ungdomar från att genomföra kriminella handlingar och skapa trygga uppväxtvillkor för barn 
och unga. Dessa insatser är enligt Brå (2009) inte alltid är synliga i samhället. Det handlar 
ofta om att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer för ungdomarna. Flertalet av 
respondenterna förklarar att det finns ett stort behov av att involvera föräldrarna i det 
brottsförebyggande arbetet. Vilket även SOU (2010:15) menar är det allra viktigaste av det 
brottsförebyggande arbetet, det som föräldrar och andra anhöriga gör. De insatser 
myndigheter är ett komplement till föräldrarna. Dessa insatser anser respondenterna dels 
bör ske genom att informera föräldrarna om vilka insatser som erbjuds av kommunen, men 
även genom att upplysa föräldrarna som känner en rädsla gentemot socialtjänsten och 
samhället. Vidare förklarar respondenterna att föräldrarnas egna resurser behöver stärkas 
och som i sin tur ska leda till att de kan sätta rätt sorts gränser för sina barn samt att det 
gäller att inkludera föräldrar till kriminella ungdomar, då detta ska ge förutsättningar till en 
välfungerande vardag för familjen. Detta kan analyseras utifrån Grapes (2006) tankar kring 
integration. Föräldrarna behöver integreras i det brottsförebyggande arbetet för att det ska ge 
effekt. Då resultatet visar att det existerar en rädsla gentemot samhället kan det vara positivt 
om integrationen sker vertikalt. 

Det framkommer av resultatet att Eskilstuna kommun även använder sig av arbetssättet 
ANDTS i det brottsförebyggande arbetet. Skolan anses behöva arbeta mer med arbetssättet 
samt att kommunen utbildar personal som arbetar med barn och unga inom ANDTS. Under 
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utbildningen håller socialtjänsten, polisen och ung fritid föreläsningar. Vidare berättar ett 
par av respondenterna om vikten av fritidsverksamheter, då det finns en problematik med att 
ungdomarna inte fångas upp efter skolan. Det är problematiskt då de äldre kriminella fångar 
upp dem istället för fritidsverksamheter eller liknande. Att fritidsverksamheter är viktiga 
beskriver även den statliga undersökningen (Skr. 2016/17:126). Meningsfulla aktiviteter 
genom bland annat fritidsverksamheter anses kunna hindra ungdomar från ett kriminellt 
beteende.  

6.3 Problematik i samverkansarbetet 
En genomgående åsikt som framförs av respondenterna är att sekretessen är ett problem, 
framförallt socialtjänstens sekretess gentemot de andra aktörerna. Det framkommer att 
polisen upplever att samverkansarbetet skulle fortskrida på ett bättre sätt om sekretessen 
inte var lika strikt. Dock förklarar socialtjänsten att de förstår att sekretessen upplevs som 
problematiskt, men att den finns till för att skydda individens integritet. Att sekretessen 
anses som problematisk håller även Edvall Malm (2012) och Lundgren m.fl. (2017) med om, 
då de förklarar att sekretessen ofta kan ställa till det i samverkansarbetet. Vidare finns det en 
önskan från ett par av respondenterna om att socialtjänsten ska bli modigare i att lätta 
sekretessen då det upplevs bäst för alla inblandade, inklusive ungdomen. Behovet av att 
kunna skapa en god kommunikation är också ett återkommande tema hos respondenterna 
samt hur viktigt det är med tvåvägskommunikation. Detta anses leda till att samverkan blir 
mer omfattande. Bolman och Deal (2012) beskriver även dem att kommunikation är viktigt. 
Det anses vara viktigt med fysisk kommunikation och inte enbart kommunikation via mail 
eller telefon. Utifrån organisationsteorins tankar kring kommunikation går det även att se att 
sekretessen, som respondenterna berättar om, hämmar kommunikationen. Vidare analys av 
sekretessproblematiken kan ske genom Grape (2006) som använder begreppet 
verksamhetsdomän. Studies resultat visar att framförallt polisen önskar att lätta på 
sekretessen. 

Att det sker och har skett omorganisationer hos polisen och socialtjänsten i Eskilstuna 
kommun framkommer under flertalet av intervjuerna. Enligt respondenterna har detta lett 
till resursbrister, vilket har gjort att uppdrag inte har kunnat utföras. Detta går att se utifrån 
Danemark och Kullbergs (1999) institutionell epistemologiska perspektiv. Det går att se att 
resursbristerna kan vara en bidragande faktor till att kunskapsutbytet mellan 
organisationerna blir lidande. Dessutom förklarar tidigare forskning via Danemark och 
Kullberg (1999) och Lundgren m.fl. (2017) kring resursbrist och omorganisationer då hög 
personalomsättning och arbetsbelastning kan påverka samverkan negativt. Vidare kan även 
kommunikationen, som Bolman och Deal (2012) beskriver, mellan organisationerna bli 
lidande om resurserna inte finns. Vidare framkommer det av respondenterna att polisen inte 
anses ha tillräckligt stora kunskaper kring vad socialtjänsten kan erbjuda för insatser till 
ungdomar. Respondenterna anser att om kunskapen ökar kan polisen informera ungdomar 
och föräldrar i högre utsträckning. Bristfälliga kunskaper är även något som Lundgren m.fl. 
(2017) beskriver kan hämma samverkan mellan organisationer. De anser även att oklara 
avgränsningar, olika synsätt samt tidsbrist kan hämma samverkan. Den statliga 
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undersökningen (Skr. 2016/17:126) beskriver även att samverkansarbetet för polisen behöver 
vara kunskapsbaserat, vilket respondenterna som tidigare nämnt anser behöver utvecklas. 
Enligt Danemark och Kullberg (1999) interagerar organisationer med varandra genom 
kunskapsutbyte i relation till de roller organisationerna har. Det resultatet som framkommit 
från respondenterna visar på det som Danemark och Kullberg (1999) beskriver om 
kunskapen inte är tillräckligt trovärdig. Vid dessa tillfällen riskerar det att skapas 
meningsskiljaktigheter då de institutionella epistemologiska synsätten avviker från varandra.  

 

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer studiens genomförande att diskuteras utifrån resultat, metod och etik. 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur polis och socialtjänst i Eskilstuna kommun 
samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet. Forskningsfrågorna som ska varit avsedda 
att besvara har varit följande: “Hur samverkar socialtjänsten och polisen för att förebygga 
ungdomskriminalitet?”, “Vilken roll spelar samverkan i det brottsförebyggande arbetet?” 
samt “Vilka hinder och möjligheter föreligger för samverkan mellan polis och socialtjänst?” 

Det framkommer i den tidigare forskning (Skr. 2016/17:126, Socialstyrelsen, 2013 & 
Söderberg, 2016) samt resultatet vad som anses vara nödvändigt för att samverkan ska 
fungera önskvärt och även vad som kan hämma en samverkan. Rollfördelning framställs som 
en nödvändighet för att samverkan ska fungera. När rollfördelningen sedan är tydliggjord 
behövs en förståelse för de roller som existerar inom samverkan samt att det finns en 
styrning i form av samordning i själva samverkan. Organisationsteorin (Bolman och Deal, 
2012 & Danemark och Kullberg, 1999) belyser också vikten av roller och samordning. Det kan 
ses som ett gott tecken att flertalet respondenter i studien är medvetna om vad roller och 
samordning gör för samverkan. Respondenterna är medvetna om att rollerna ser olika ut 
samt att förståelsen för varandras roller är viktiga för en bra samverkan. Men är detta något 
som tas upp i samverkansgrupperna? Det framkommer inte i resultatet om detta är något 
som aktivt diskuteras. 

Under samtliga intervjuer framförs åsikter kring Sociala insatsgrupper där majoriteten är 
ifrågasättande av själva metoden. Är SIG rätt metod och i sådana fall, hur ska utvärderingen 
av metoden ske? Socialstyrelsen (2017) belyser problematiken kring SIG och menar att det 
inte går att säkerställa att det är SIG som metod som gör att en ungdom kommer ur sin 
kriminella livsstil. Det kan likväl vara någon annan insats som socialtjänsten erbjuder, då 
enligt Socialstyrelsen (2017) blir färre ungdomar som har annan insats genom socialtjänsten 
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anmälda för brott än för de ungdomar som är med i SIG. Både den tidigare forskningen och 
resultatet påvisar en medvetenhet om problematiken kring SIG blir det intressant att se 
huruvida metoden bör användas eller inte i framtiden. Detta blir något att ta reda på för dels 
de styrande inom kommunen, men även nationellt då det möjligtvis behövs en bättre metod. 
Ur en teoretisk synvinkel kan SIG diskuteras genom att sekretessen hävs ökar möjligheterna 
till kommunikation mellan organisationerna. Detta är något som är återkommande i 
resultatet, att kommunikationen gynnas då sekretessen hävs genom samtycke. Det bör ske en 
diskussion mellan polis och socialtjänst kring vikten av att bryta sekretessen då många ser 
sekretess som ett problem i samverkansarbetet. Om polisen framför sina tankar till 
socialtjänsten och sedan startas en diskussion. Dock kan detta vara en fråga gällande lagar, 
behöver de ses om? Vad ska ställas i första hand, att sekretessen bryts vilket främjar 
samverkan eller att sekretessen hålls hårt vilket gynnar individens integritet. Om samverkan 
leder till att ungdomen får bättre levnadsvillkor och en tryggare situation ska samverkan 
absolut ske. Men om samverkan endast sker i syfte att det är lagstadgat att samverka är det 
inte på grund av rätt anledning. Ungdomens bästa bör alltid sättas i första hand.  

I resultatet redogörs inställningen till SIG kontra SSPF-modellen där majoriteten av 
respondenterna är positiva till SSPF medan många är negativa till SIG. I samband med 
negativiteten mot SIG tas vid flertalet intervjuer upp att det framkommit kritik på en 
konferens gentemot metoden. Annan kritik som framställs under intervjuerna är att det inte 
går att utvärdera resultatet av SIG, om det ger effekt eller inte. Socialstyrelsen (2017) tar även 
upp detta då de förklarar att det inte går att se om SIG är effektfullt gentemot 
ungdomskriminalitet. Söderberg (2016) beskriver även att det inte genomförts någon 
effektutvärdering av arbetssättet SSPF. Det som är intressant med detta är att utvärderingen 
som Socialstyrelsen (2017) gjort om SIG visar detsamma som Söderberg (2016) tar upp, att 
det inte finns tillräcklig evidens bakom någon av metoderna. Hur kommer det sig att 
respondenterna anser att SIG är en mindre bra metod medans SSPF är en bättre metod? Kan 
det vara på grund av konferensen som flertalet deltagit på och där fått höra kritik gentemot 
SIG som är anledningen till att fler är negativa till SIG än till SSPF?  

Resursbrister är ett återkommande tema i resultatet och det framställs av respondenterna 
som en faktor som hämmar samverkan. Lundgren m.fl. (2017) menar att tidsbrist är något 
som kan påverka samverkan negativt medan Danemark och Kullberg (1999) förklarar att hög 
arbetsbelastning och personalomsättning också kan vara problematiskt. Det framkommer 
under intervjuerna att resursbristen hos framförallt polisen ställer till bekymmer i 
samverkan. Polisen är själva medvetna om detta och ser vad resursbristen gör i 
samverkansarbetet. Det som kan anses vara positivt utifrån resultatet är medvetenheten från 
samtliga kring resursbristen hos polisen. Det kan skapar möjligheten till en förståelse hos de 
andra aktörerna i samverkansarbetet. Dock går det att diskutera huruvida de olika aktörerna 
visar en förståelse i en konkret samverkanssituation eller om frustrationen istället lyser 
igenom. Om exempelvis socialtjänsten upplever att områdespolisen inte kan delta i olika 
samverkanskonstellationer. Är det enkelt för socialtjänsten att visa en förståelse i sådana 
situationer? 

Något som enligt respondenterna såväl främja som hämma samverkan är kommunikationen. 
Det är framförallt som tidigare nämnts sekretess som är anledningen till att 
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kommunikationen i samverkan minskar. Detta belyser även den tidigare forskning genom 
Edvall Malm (2012) och Lundgren m.fl. (2017). Utöver sekretessen är det dålig återkoppling 
från andra aktörer i samverkan som kan bidra till att kommunikationen känns bristfällig och 
på så sätt kan relationen i samverkan försämras. Går detta förhindra, kan problematiken 
även handla om resursbrister i kommunen? Har socialtjänsten för mycket arbete som gör att 
de inte återkopplar eller kan det vara så att socialtjänsten inte är medvetna om att polisen vill 
ha en bredare återkoppling. Långvariga relationer främjar enligt respondenterna 
kommunikationen i samverkansarbetet. Dock kan det diskuteras huruvida det är klokt att det 
skapas för goda relationer i samverkansprocesser. Vågar de olika aktörerna säga ifrån och 
riskera att förstöra relationen eller gör relationerna att de kan berätta exakt vad de känner 
kring ett visst problemområde? 

Med utgångspunkt i det resultat som redovisats har studiens syfte och frågeställningar 
besvarats. Respondenternas upplevelser har bidragit till en förståelse om hur 
samverkansarbetet fungerar i praktiken i kommunen. Resultatet från studien kan nyttjas av 
de aktörer som är inblandade i samverkan då studien visar vad som fungerar och vad som 
behöver utvecklas.  

7.2 Metoddiskussion  
Studien utgår från ett induktivt perspektiv, där resultatet styr den teoretiska ansatsen i 
studien. Användningen av ett induktivt perspektiv anses vara bra, då respondenterna i 
intervjuerna inte påverkats av den teoretiska ansatsen. I studien har de vetenskapliga 
artiklarna utgått från en svensk kontext. Detta då forskningen skulle kunna anpassas till den 
svenska kontexten och dess välfärdssystem, vilket i sin tur ska leda till tydligare kopplingar 
till resultatet. Att exkludera internationell forskning kan dock ha påverkat studiens möjlighet 
till att diskutera vidare åtgärder eller förändringar i det sociala arbetet i Sverige men även 
internationellt.  

I studiens urval var inklusionskriterierna att respondenterna arbetar med 
ungdomskriminalitet, brottsförebyggande arbete och med samverkan mellan polis och 
socialtjänsten i kommunen. Vid studiens genomförande märktes dock att dessa 
inklusionskriterier inte alltid uppfylls till fullo. Genom att använda sig av snöbollsurval så 
garanterades inte att alla respondenter var de författarna sökte efter. Författarna fick 
kontaktuppgifter till andra respondenter som ansågs vara relevanta, men det undersöktes 
inte om alla kriterier uppfylldes vilket kan ha berott på den tidspress som studien hade. 
Möjligheten att undersöka huruvida respondentens kunskaper kunde bidra till denna studie 
gick inte alltid genomföras på grund av tidspress.  

En faktor som kan ha påverkat studiens resultat är att två av respondenterna önskade att 
intervjuas tillsammans. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskaren förhålla sig till 
respondenternas rätt till att ställa krav, vilket gjordes vid denna önskan. Genom att de 
medverkat under samma intervju kan de ha påverkat varandras svar och åsikter.  Det blir 
genom det svårare att säkerhetsställa att de upplevelser de beskriver är deras egna. 
Författarna ser dock inte att detta har påverkat studiens resultat negativt, då de två 
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respondenterna som intervjuades tillsammans hade olika yrkesroller. På grund av detta hade 
de olika perspektiv och kunde diskutera detta under intervjun. En ytterligare faktor som kan 
ha påverkat resultatet är att intervjuguiden skickades ut till respondenterna innan 
intervjutillfället. Genom att skicka ut intervjuguiden i förväg fick respondenterna möjlighet 
att förbereda sig, detta kan vara både positivt och negativt. Respondenterna kan känna sig 
bekvämare genom att vara förberedda, men det kan även göra att respondenterna redan 
innan har förberett svar på alla frågor. Under en del av intervjuerna upplevde författarna att 
respondenterna hade svårt att frångå guiden och undrade vart i guiden författarna var vid 
vissa frågor. Detta var dock något författarna var tydliga med att berätta om, att författarna 
enbart har intervjuguiden som mall och att intervjuguiden kunde frångå de frågor som stod. 

Det går att se en stor skillnad i tid på de olika respondenternas intervjuer, de varierar mellan 
25-70 minuter. Att det blev en stor variation tidsmässigt i intervjuerna kan ha berott på flera 
saker, men författarna tror att det främst beror på deras egen intervjukunskap samt utskicket 
av intervjuguiden. De längre intervjuerna kan ha berott på att författarna saknade förmåga 
att få respondenterna att hålla sig till studiens frågeställningar, medan i de kortare 
intervjuerna höll sig respondenterna till studiens syfte. Det kan vara negativt i viss mån, då 
respondenterna kan ha strikt följt intervjuguiden. Dock anser författarna att de kortare 
intervjuerna tillförde mer för studiens resultat. 

Bryman (2011) förklarar att ett noggrant beskrivet metodavsnitt ökar möjligheten till 
överförbarhet. Vilket anses gjorts i studien genom ett noga beskrivet tillvägagångssätt. Det 
går dock inte att generalisera resultatet som framkommit i studien, då studien utgår från 
upplevelser samt en specifik kommun. Vilket Bryman (2011) även förklarar att kvalitativa 
studier inte är ute efter. Pålitligheten går att se i studien genom att genomförandet har 
beskrivits noggrant, men även genom denna metoddiskussion. Genom att diskutera 
genomförandet ges flera perspektiv på studien och det visar att forskarna har en 
medvetenhet. Under studiens gång har även sådant som förförståelse och intervjumetoder 
diskuterats. Diskussionen om förförståelsen gör att även kriteriet “möjligheten att styrka och 
konfirmera” anses varit stark. Detta då de redan existerande värderingar och åsikter 
kontinuerligt har diskuterats och försökt att undvika att användas i genomförandet. 
Trovärdigheten av studien går att se genom att alla respondenter fått möjligheten att ta del av 
den färdigställda studien. Detta ger dem möjligheten att komma med synpunkter och 
bekräfta att deras uppfattningar av verkligheten redovisas på rätt sätt. 

Studiens äkthet kan observeras genom att studien har undersökt det som var målet att 
undersöka. Det är möjligt att diskutera huruvida påverkan av inkluderingskriterierna för 
urvalet kan ha påverkat detta. Författarna ser dock inte att detta har påverkat studiens 
resultat i tillräckligt stor utsträckning. Studiens resultat har möjlighet att bidra till 
organisationerna och att respondenterna introduceras till nya synsätt, perspektiv och 
åtgärder. Genom detta skapas även en bredare förståelse för den sociala miljön och 
situationen som äkthet innefattar enligt Bryman (2011).  
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7.3 Etikdiskussion 
Studiens genomförande har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om de 
forskningsetiska principerna som en studie bör förhålla sig till. Under studien har det funnits 
en strävan efter att undvika etiska dilemman. På grund av detta har författarna fått tänka 
mycket på vad som kan berättas utifrån ett konfidentiellt perspektiv. Under flertalet 
intervjuer gav respondenterna tips om vidare möjliga respondenter, dock var det flera av dem 
som även frågade vilka som redan medverkat. I dessa situationer har författarna varit tydliga 
med att de inte kan berätta vilka som medverkat utifrån ett konfidentiellt perspektiv.  

Ett etiskt dilemma som uppmärksammats under studien har varit konfidentialiteten mellan 
respondenterna, då författarna valt att undersöka Eskilstuna kommun och då urvalet i denna 
medelstora kommun var begränsat. Risken för att respondenternas identiteter skulle avslöjas 
gentemot varandra fanns därav. I ett försök att minska risken för att respondenternas 
identiteter ska avslöjas har respondenternas tillhörande organisation och yrkestitel inte 
redovisats i studien. Det är även av stor vikt att de deltagande respondenterna hålls så pass 
anonyma som möjligt då författarna går ut med att studien genomförs i Eskilstuna kommun.  

8 SLUTSATS 

Studiens syfte var att undersöka hur polis och socialtjänst i Eskilstuna kommun samverkar 
för att förebygga ungdomskriminalitet. Genom studiens resultat, och till viss del med 
utgångspunkt i den tidigare forskningen och teoretiska ansatsen, dras följande slutsatser. Det 
framkommer att aktörerna i kommunen vill samverka för att förebygga 
ungdomskriminaliteten, men att resursbrister gör att den existerande samverkan i dagsläget 
inte fungerar som önskat. Den samverkan som finns utgår från metoder och arbetssätt såsom 
SIG och SSPF, men även genom samverkansöverenskommelsen på en mer strukturell nivå. 
Flertalet av respondenterna anser att samverkan är ytterst viktig för att arbeta 
brottsförebyggande med ungdomskriminalitet. Dock redovisas flertalet faktorer som hämmar 
samverkansarbetet som tidigare nämnt är resurser ett hinder men även 
sekretesslagstiftningen och tidsbrist kan anses vara problematiska för samverkan. 

Det är tydligt utifrån resultatet att det finns många olika aktörer som har en stor påverkan på 
ungdomars liv och beteende. Socialtjänsten och polisen är bara två av många som arbetar 
med detta sociala arbete och kan påverka ungdomar i utsatta och problematiska situationer. 
Ungdomskriminalitet är ett problemområde inom socialt arbete som dagligen behövs 
arbetets med och det vill författarna se fortskrider och förhoppningsvis kan denna studie vara 
med och utveckla det brottsförebyggande arbetet med ungdomskriminalitet. 

Avslutningsvis skulle det vid vidare studier vara mycket intressant att granska flera av 
aktörernas samverkan i kommunen. Detta då det genomgående går att se att det inte enbart 
är socialtjänsten och polisen som har en betydande roll i samverkan. Utan skola och ung 
fritid är två verksamheter som flertalet respondenter nämner och beskriver som viktiga. 
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE 
Bakgrundsfrågor 

Vad har du för titel/vad arbetar du som? 
Hur länge har du arbetat som...? 
Beskriv dina arbetsuppgifter. 
Hur kommer du i kontakt med ungdomskriminalitet i ditt arbete?  
Beskriv hur ni inom verksamheten arbetar med ungdomskriminalitet. 
Beskriv kort hur du uppfattar att ungdomskriminaliteten ser ut i kommunen.  
Vad har ni inom er verksamhet för mål gällande att minska ungdomskriminalitet i 
kommunen? 
Vad ska er verksamhet göra för att uppnå målen?  

Brottsförebyggande arbete 

Hur arbetar ni inom verksamheten/kommunen med förebyggande arbete mot 
ungdomskriminalitet och vilka åldrar inriktar ni er på? 
När i det brottsförebyggande arbetets process kommer de olika aktörerna in i bilden? 
(Tidigt/sent?) 
Vad för metoder använder ni i ert brottsförebyggande arbete med ungdomar? Vad är 
anledningen till att ni valt just dessa metoder? 
Beskriv hur du tycker att de valda metoderna fungerar. 
Vilka fördelar samt nackdelar anser du att metoderna har i ert arbete med 
ungdomskriminalitet?  
Finns det områden som du anser behöver utvecklas, om ja vad och hur? 
Har verksamheterna (polis/socialtjänst) gemensamma mål för de kriminella ungdomarna? 

Samverkan  

Hur ser samverkan mellan verksamheterna (polis/socialtjänst) i kommunen ut? 
Hur upplever du att samverkan har pa ̊verkat arbetet med ungdomsbrottslighet?  
Hur upplever du att den existerande samverkan fungerar?  
Vad ser du som fördelar och nackdelar med samverkan kring det brottsförebyggande arbete 
mot/med ungdomar?  
Vem har ansvar för vad i samverkan mellan verksamheterna? 
Hur tror du samverkan mellan polis och socialtjänst hade sett ut om den inte var lagreglerad?  
Beskriv hur en typisk samverkanssituation kan se ut mellan socialtjänsten och polisen 
gällande ungdomskriminalitet. 

Organisation 

Upplever du att verksamheterna ständigt är två organisationer (polisen/socialtjänsten) eller 
ser du att de är en stor organisation vid vissa tillfällen? 
Upplever du att polisen och socialtjänsten vill samverka med varandra?  
Hur mycket underlättas arbete genom att ha en samverkan?  

 



 

   

Sekretess 

Försvårar den rådande sekretessen den existerande samverkan? Om ja, på vilket sätt?  
Hur påverkar den rådande sekretessen er samverkan mellan verksamheterna?   

Chefsnivå 

Vad gör du för specifikt i ditt arbete med samverkan?  
Hur mycket underlättar ert arbete att ha en samverkan? 



 

   

BILAGA B - INFORMATIONSBREV  
Hej! 

Vi heter Ida Dahlström och Markus Wahlström och studerar vårt sista år på 
socionomprogrammet på Mälardalens högskola. Vi arbetar nu med vårt examensarbete som 
handlar om ungdomskriminalitet.  

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att 
förebygga ungdomskriminalitet i Eskilstuna Kommun. Studien kommer att grunda sig i 
inhämtat material från intervjuer bestående av ett antal personer som arbetar förebyggande 
mot ungdomskriminalitet inom socialtjänsten och polisen i Eskilstuna kommun. På grund av 
den yrkesposition du besitter inom socialtjänsten eller polisen tillfrågas du härmed att 
medverka i studien. Din medverkan i studien är självklart frivillig och behandlas 
konfidentiellt. Under studiens gång kan du när som helst avbryta din medverkan. Intervjun 
kommer att spelas in och detta då vi ska ha tillgång till och lättare kunna analysera 
materialet. Materialet kommer att sparas tills studien är genomförd och klar, därefter raderas 
materialet. Vi försöker att anonymisera dig så långt det går och ditt namn kommer inte att 
användas i studien. 

Vid frågor kontakta: 

Ida Dahlström 
idm16001@student.mdh.se 
 

Markus Wahlström 
mwm16002@student.mdh.se 
 

Du har även möjlighet att ta del av det slutgiltiga materialet vid kontakt. 
Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 
Ida Dahlström och Markus Wahlström 

 

 



 

   

BILAGA C – ETIKBLANKETT  
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