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Förord 

Författarna till detta examensarbete bär båda ansvar för alla delar. Kunskaperna och insikterna vi 
fått genom att utföra detta arbete kommer att vara till nytta för oss i vår framtida yrkesroll. 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla berörda som gjorde denna studie möjlig att genomföra.  

Åsa Hansson och Anna Lundblad Månsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur organisationerna socialtjänsten och polisen 
samarbetar. Det har visat sig, precis som Fridolf (2001) påstår i sin rapport, att samarbete inte är 
målet i sig utan en resurs för att skapa en bättre process och ett bättre resultat. Vi använde oss av 
kvalitativ metod för att utföra vår studie. Vi utförde därmed kvalitativa intervjuer där tre 
socialtjänstarbetare och tre poliser har deltagit från samma kommun för att svara på våra frågor. 
För att analysera vårt resultat har vi använt oss av systemteori och organisationsteori. Fungerar 
inte arbetet mellan de båda organisationerna kan detta bli förödande för individen. Resultatet av 
vår studie visar att inom denna specifika kommun fungerar samarbetet mycket bra. De skäl som 
nämns är att samarbetet har pågått under en lång tid och att man därför har lyckats bygga upp en 
god strategi som fungerar väl. Andra skäl som nämns är att just denna kommun är förhållandevis 
liten, vilket i sin tur leder till att närheten till varandra gör att man lätt kan få kontakt och att man 
vet vilka alla de som är involverade är. Det som kan ses som negativt i samarbetet och som ibland 
kan skapa friktion mellan dem, är det faktum att polisen och socialtjänsten inte alltid får samma 
bild av ungdomen de arbetar gemensamt med. Detta eftersom de båda aktörerna oftast får se 
ungdomen i olika sammanhang. Polisen ser ungdomen från perspektivet förövare och socialtjänst 
ser ungdomen från perspektivet hjälpbehövande. I och med detta bemöter de olika aktörerna 
ungdomen på olika sätt. Detta är något som från båda håll kan ses som ofördelaktigt i vissa 
tillfällen vilket med andra ord kan skapa friktion i samarbetet. 

 

Nyckelord: samarbete; polis; socialtjänst; systemteori; organisation; sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate how the social services and the police co-operate 
with each other when they come into contact with an individual within their realms of influence. 
It has been shown in a report by Fridolf (2008) that co-operation is not the aim itself but used as 
a mean to reach for better processes and better results. We have used qualitative interviews in the 
study, where three social workers and three policemen have participated from the same 
municipality to answer our questions. To analyze our result we have used system theory and 
organization theory. The result of our study shows that within this specific municipality the two 
agencies co-operate very well. The main reasons why are that co-operation has been going on for 
a long time and that because of this they have been able to build up a good strategy that works 
well. Another reason is the fact that this very municipality is relatively small, which in its turn 
leads to closeness to each other which makes it easy to get in contact and to be aware of who the 
others involved are. However, this very co-operation can sometimes cause friction, because of 
the fact that the police and the social services do not always get the same picture of the youth 
that they are working with. This is because both agencies get to see the youth in different 
circumstances. The police see the youth from the perspective of being a perpetrator and the 
social services see the youth from the perspective of needing help. This is something that from 
both sides can be looked upon as being unfavorable in certain circumstances which could also in 
other words cause a friction in the co-operation. 

 

Keywords: co-operation; police; social services; system theory; organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Problemformulering ........................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 2 

1.3 Begreppsdefinitioner .......................................................................................................................................... 3 

1.4 Perspektiv och avgränsningar ........................................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning ......................................................................................................................... 4 

2.1 Samverkan ........................................................................................................................................................... 4 

2.2 Studier om samverkan mellan myndigheter ................................................................................................... 5 

2.3 Vad kan främja samverkan? .............................................................................................................................. 5 

2.4 Vad kan hindra samverkan? .............................................................................................................................. 6 

3. Lagrum och värdegrunder som styr samverkan ............................................................................ 8 

3.1 Socialtjänstlagen (2001:453) .............................................................................................................................. 8 

3.2 Sekretessen inom socialtjänsten ....................................................................................................................... 8 

3.3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)..................................................................................................... 9 

3.4 Polislag (1984:387) ............................................................................................................................................. 9 

3.5 Värdegrunder ...................................................................................................................................................... 9 

4. Teoretisk referensram .................................................................................................................. 10 

4.1 Systemteoretiskt perspektiv ............................................................................................................................10 

4.2 Organisationsteori ............................................................................................................................................11 

5. Material och metod ...................................................................................................................... 13 

5.1 Metodologisk utgångspunkt............................................................................................................................13 

5.2 Kvalitativa intervjuer ........................................................................................................................................13 

5.3 Intervjuguide och urval....................................................................................................................................14 

5.4 Datainsamling ...................................................................................................................................................14 

5.5 Presentation av informanter ...........................................................................................................................15 

5.6 Analysmetod ......................................................................................................................................................15 

5.7 Studiens trovärdighet .......................................................................................................................................16 

5.8 Etiska överväganden ........................................................................................................................................17 

6. Resultat och analys ...................................................................................................................... 19 

6.1 Hur ser samarbetet ut? .....................................................................................................................................19 

6.2 Samarbetet – hur upplevs det? .......................................................................................................................19 

6.3 Vad ger samarbetet? .........................................................................................................................................22 

6.4 Sekretess – främst en hämmande faktor för samarbete .............................................................................25 

6.5 Samarbete på fältet – främjande faktor för samarbete ...............................................................................27 

6.6 Sammanfattning av resultaten ........................................................................................................................28 



 
 

7. Diskussion ................................................................................................................................... 29 

7.1 Huvudresultat ....................................................................................................................................................29 

7.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................................................30 

7.3 Metoddiskussion ...............................................................................................................................................31 

7.4 Förslag till fortsatt forskning ..........................................................................................................................33 

7.5 Avslutande diskussion .....................................................................................................................................33 

Referenser ................................................................................................................................................................34 

Bilaga 1. Intervjuguide ............................................................................................................................................36 

Bilaga 2. Informerat samtycke ..............................................................................................................................37 

 

 



1 
 

1. Inledning 
Under vår tid som socionomstuderande har vi kommit mer och mer till insikt om att man som 
socionom och framförallt som socialarbetare inte kan göra allt själv. Vi har insett att till exempel i 
arbete med ungdomar kommer vi vara ”tvungna” att ta hjälp utifrån för att kunna hjälpa. Ett 
exempel på organisationer som Socialtjänsten samarbetar med är polisen. Vi som socialarbetare 
kommer att vara en del i ett större system ute i samhället. Ett system där vi ska fungera väl 
tillsammans med andra i systemet för att kunna utföra vårt arbete. Det samhälleliga systemet är, 
så att säga, uppdelat i olika system som måste fungera med varandra för att man på bästa sätt ska 
kunna hjälpa sina invånare. De olika aktörerna i detta samhälleliga system är bland annat olika 
organisationer och dessa är uppbyggda på olika sätt för att på bästa sätt fungera. Pål Repstad 
(2012) föreslår att man, för att få en bild av hur en organisation fungerar, kan analysera den 
utifrån sex stycken faktorer. I vår studie har vi valt att inspireras av Repstads och Öquists teori 
och variabler. Den som behöver hjälp av fler än en organisation är nämligen helt beroende av hur 
väl samarbetet dem emellan fungerar för att kunna få rätt hjälp och stöd utan onödiga konflikter i 
själva samarbetet mellan parterna. Vi har under vår studietid uppmärksammat att samarbete 
mellan andra parter inte är något som det läggs fokus på och därför har vi valt att studera just 
detta fenomen.  Då vi fastnade främst för arbetet med ungdomar valde vi att studera hur 
samarbetet konkret ser ut och fungerar mellan polis och socialtjänst. Både polisen och 
socialtjänsten har stor roll i arbetet med barn och ungdomar som på ett eller annat sätt hamnar 
snett. Tillsammans arbetar dessa två aktörer för att på ett så tidigt stadium som möjligt fånga upp 
de som exempelvis är på väg in i kriminalitet. 

För de ungdomar som riskerar att fara illa exempelvis genom att använda droger och hamna i 
kriminalitet är, enligt Norström och Thunved (2010) en samverkan mellan myndigheter inte bara 
nödvändig utan också fastställd i lag. Detta för att få en helhetsbild av ungdomen och på så sätt 
kunna sätta in rätt insatser. Enligt Norström & Thunved (2010) är polisen en av socialtjänstens 
viktigaste samarbetspartners gällande barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. En 
samverkan över sektorsgränserna där både den övergripande och enskilda intressenivån tillvaratas 
leder till ökad professionalitet och kompetens hos de olika aktörerna. Vidare menar Norström & 
Thunved (2010) att denna samverkan mellan de olika aktörerna i samhället är en förutsättning för 
att socialtjänsten ska kunna utföra sina uppdrag på ett optimalt sätt då det åligger socialtjänsten 
att medverka till att mobilisera de samlade resurserna i samhället. Strävan är att tidigt upptäcka 
och fånga upp de barn och unga som är i behov av stöd så att de inte hamnar i ett utanförskap 
med marginalisering som följd (Norström & Thunved 2010). Samhällets reaktioner på 
ungdomars kriminalitet ska fördelas på polis, åklagare, domstol och socialtjänst som gemensamt 
ska ta ansvar och samverka kring detta enligt det som Edvall Malm (2012) tar upp i sin studie.  

 

1.1 Problemformulering 

Att kunna samarbeta är något som ofta ingår i många arbetssituationer. Det är således något som 
arbetsgivaren efterfrågar vid anställningar då många positioner innehåller någon form av internt 
eller externt samarbete. Det som vid rekrytering betecknas som ”förmåga till samarbete” är 
myndigheternas ansträngningar att bemöta de krav som den lagstadgade samverkan kräver. 
Myndigheter som socialtjänst och polis, är styrda av lagstiftning där samverkan mellan externa 
aktörer ingår. Marie Fridolf (2001) uttrycker i en rapport att samarbete mellan offentliga 
organisationer har kommit mer i fokus sedan 1990-talet. Varför det blivit så har haft skilda 
förklaringar men en gemensam uppfattning är enligt Fridolf (2001) att det ingår i den förändring 
som välfärdssystemet tagit under senare tid. Om inte offentliga organisationer samarbetar riskerar 
människor att hamna i en gråzon mellan organisationer. I det svenska välfärdssystemet har 
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organisationer blivit mer specialiserade vilket leder till att människor med mer sammansatta 
behov inte kan bli hjälpta av bara en organisation eller specialist utan har behov av flera 
organisationers hjälp och stöd. Sektoriseringen har enligt Fridolf (2001) inneburit att många 
organisationer har vitt skilda, till och med motstridiga mål, instruktioner och handlingsplaner. De 
professionella anses även ha låg kunskap om andra organisationers arbete och kompetens vilket 
gör att individen riskerar att hamna utan hjälp. Samarbete är då samhällets sätt att öka individens 
hälsa och livskvalitet. Även om samarbete är det som lagstiftats fram för individens bästa påtalas 
hämmande faktorer för samarbetet. En faktor som kan försvåra samarbetet och som därmed kan 
vara ett problem, enligt Repstad (2012), är att man ofta inom sin egen organisation vill ha kvar 
kontrollen över sitt arbete. Liljegren (2008) belyser i sin studie att det kan vara svårt för 
respektive yrkesgrupp att släppa kontrollen över sin ”jurisdiktion” (att utöva rättskipning och att 
döma), eller att med andra ord, faktiskt låta någon annan få insyn i ens arbete. För att kunna och 
att våga göra detta krävs att man ska känna sig trygga med varandra. Förtroende är då således 
något som kan ses som en främjande faktor för samarbete mellan olika organisationer. 
 
När ordet samarbete lyfts från den mellanmänskliga nivån till den organisatoriska, ändras det 
oftast till samverkan. Definitionerna av samarbete och samverkan, är inte helt identiska men 
kompletterar varandra, och enligt Lindberg (2009) innebär de att agera och handla tillsammans. I 
dagens samhälle krävs därmed att de professionella besitter en viss förmåga att kunna samarbeta 
med andra för att nå de uppsatta målen. Samverkan är då nyckeln för att nå de mål som den egna 
organisation vill uppnå då en del uppdrag inte kan avklaras helt på egen hand. I den offentliga 
sektorn verkar det som om det samverkas mycket eftersom det blivit som en ”universallösning” 
och beskrivs som välfärdsstatens nya arbetsform (Danermark & Kullberg 1999, refererad i 
Lindberg 2009). Samarbete kan därför beskrivas som att samla samhällets resurser för ett visst 
syfte kring en individ, för att på så sätt öka hälsan, livskvaliteten och egenförsörjningen 
(Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1999:4, refererad i Fridolf 2001). Ett skäl till att 
samverkan behövs och efterfrågas är att organisationer samverkar för att möta krav utifrån, som 
till exempel klienters behov (Lindberg 2009). Samverkan innebär då att det finns gränser som ska 
överskridas i den interaktion som sker mellan de olika organisationerna (Löfström 2001, refererad 
i Lindberg 2009). I den gränsöverskridning som sker finns tillgångar i form av kunskapsökning 
men också svårigheter när respektive organisations regelverk och kultur ska samsas om utrymme 
(Danermark & Kullberg 1999, refererad i Lindberg 2009).  
 
Vi var intresserade av att se hur denna viktiga samverkan ser ut på den mellanmänskliga nivån där 
”förmåga till samarbete” blir till praktisk verklighet mellan polis och socialtjänst och vi ville där ta 
reda på om detta, av de inblandade aktörerna, anses vara ett problem, eller en resurs.  
 
Vi har valt att inspireras av system- och organisationsteori för att försöka förstå och beskriva vad 
som händer i ett samarbete. Ordet samarbete i sig talar om ett utbyte mellan minst två aktörer. 
Detta kan beskrivas i termer av inflöde, genomflöde och utflöde. Systemteorin kan kortfattat 
skildras som att om något tillförs en individ i en familj, det vill säga ett system, påverkas hela 
familjen eller, med andra ord systemet. Vi har använt modeller som enligt Payne (2008) beskriver 
de olika systemen som vi som medborgare i ett samhälle ingår i och de faktorer som används vid 
analyser av organisationer enligt Repstad (2012) och Öquist (2008). 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur samarbetet ser ut mellan polis och socialtjänst i arbetet med 
ungdomar i en specifik kommun. 

Frågeställningar:   
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 Hur upplever socialtjänsten respektive polisen samarbetet? 

 Vad upplevs som hinder för samarbetet? 

 Vad är det som främjar samarbetet? 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 

För att ge en utökad förståelse för uppsatsens innehåll, så definieras här de centrala begreppen. 

Organisation: En grupp som skiljs från andra grupper genom dess syfte och hur deltagarnas 
aktivitet kopplas ihop. Deltagarna har då ett gemensamt mål som förenar dem, de har riktlinjer 
som samordnar deras strävan att förverkliga målet (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

System: som bildar en samverkande enhet (Svenska Akademiens ordbok 2001). 

Samarbete: Används då våra informanter pratar om själva arbetet de utför tillsammans. Man 
skulle kunna tänka att detta med andra ord är talspråksvarianten av betydelsen. Letar man upp 
betydelsen av ordet på nätet och i ordböcker får man oftast beskrivningen att detta är ett 
gemensamt arbete med någon för ett gemensamt syfte, eller, till exempel, mot samma mål 
(Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 2013) Norstedts Akademiska Förlag.  

Samverkan: Används oftast i skrift och förekommer flitigast i den forskning vi har använt oss 
av. Denna benämning används även i dokument och i avtal som reglerar samarbeten. Man skulle 
kunna tänka att detta är den mer officiella benämningen på det hela. Då man söker betydelsen på 
nätet (finns ej definition i SAOL) används samverkan oftast i kombination med ord som 
”offentlig verksamhet”, ”samverkansavtal” och ”organisationer”. 

 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Studien utgår från polisens och socialtjänstens vardera perspektiv gällande samarbetet dem 
emellan. Ungdomarnas perspektiv har inte kunnat studeras då inga omyndiga personer får delta i 
undersökningen.  
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet ges en beskrivning av vad litteratur och tidigare forskning säger om samverkan 

och samarbete.  

2.1 Samverkan  

I vår uppsats används både begreppet samarbete och samverkan. Vi har valt att använda oss av båda 
begreppen då det bygger på vad den tidigare forskningen samt det våra informanter använt sig av. 
En viss skillnad kan man då märka mellan dessa två vilket förklarats ovan. 

Samverkan sker kring något, ett objekt, och har ett syfte. Enligt Danermark (2004) finns det tre 
grundläggande delar i samverkan och beskrivs som att ”man interagerar alltid om något i ett 
specifikt syfte”. Att samverka är således något som görs tillsammans med andra vilket innebär att 
mötas och hitta vägar att nå de mål som önskas. Samverkan sker för att nå ett mål som inte kan 
uppnås inom den egna organisationen på egen hand (Lindberg 2009). Olika organisationer som 
polis och socialtjänst har självklart olika uppdrag men kan samtidigt ha liknande mål.  

Att samverka är ett sätt att bemöta olika samhälleliga problem där ett gemensamt ansvarstagande 
i den offentliga sektorn är ett måste för att kunna hantera komplexa problemsituationer. 
Samverkan sker då med utgångspunkt i en rättssäkerhetsprincip (Lindberg 2009). Det kan vara 
ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell identitet och att samverkan då handlar om att 
gemensamt gå in och försöka stoppa den utvecklingen. Det är både samhällets och klientens 
behov som ska stå i centrum för samverkan mellan olika offentliga organisationer. Det kan då 
uppstå en konflikt mellan den samhälleliga vinsten och klientens vilja då kriminalitet inte 
accepteras. Det finns då en moralisk aspekt av samverkan där ett gemensamt ansvarstagande 
gynnar den vision som samhället bestämt. Integritet och rättsäkerhet kan då stå då emot varandra 
för att bekämpa brottslighet. Därmed är samverkan inte så enkel eftersom enskilda individers 
intressen måste vägas mot samhällets (Lindberg 2009). Det är ur en komplex situation som 
samverkan ofta sker, att driva välfärdssamhällets krav och värderingar gällande brottslighet och 
samtidigt ta hänsyn till individens situation och integritet. Det är av särskild vikt när det handlar 
om ett barn då situationen sedd ur ett barnperspektiv är nödvändig. De olika yrkeskårernas 
utbildningar och kunskaper diskuteras i termer av att all kunskap är viktig och att samverkan är 
nödvändig för de ungas bästa. Polisutredningen enligt § 31 LUL är en markering från samhället 
att det inte är tillåtet att begå brott. Det är tre positiva effekter som brukar lyftas fram i samband 
med en utredning enligt § 31 LUL; det kan öka förtroendet för rättsväsendet då rättvisa skipas; 
det kan bidra till att brottsoffret kan känna att rättsväsendet har tagit dem på allvar; samt att det 
kan vara individualpreventivt, det vill säga att barnet slutar att begå fler brott (Brottsförebyggande 
rådet [brå] 2008).  

Vi har valt att inrikta oss på vad som hindrar respektive främjar ett samarbete. Tidigare forskning 
visar, som till exempel, i Edvall Malms (2012) studie ”Det socio-polisiära handlingsnätet: om kopplingar 
mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbruk”, att den geografiska närheten och 
möjligheten till personlig kontakt främjar samarbetet mellan socialtjänst och polis. I samma studie 
visar även den empiri som insamlats att det uppsökande fältarbetet som en arena där personlig 
kontakt mellan organisationerna etableras och främjar fortsatt samarbete.  

Andra faktorer som har positiv inverkan på samarbete nämns i litteratur och tidigare forskning, 
(något som vi kommer att gå in på ytterligare längre fram) som vilja och förmåga till samarbete, 
men även att organisationen har tydliga mål för hur samarbetet ska se ut och att en samsyn finns. 
Det som oftast benämns som hinder för samarbetet mellan socialtjänst och andra aktörer är 
sekretesslagstiftningen. Den styr över socialtjänstarbetarens informationsöverföring till den andre 
aktören. Utan samtycke av den enskilde klienten, eller dennes föräldrar, får inte socialtjänsten 



5 
 

delge någon information om klienten alls till exempelvis polisen. Detta kan skapa svårigheter i 
samarbetet. Av Edvall Malms (2012) empiri framgår att det var poliserna som främst ansåg att 
sekretessen var ett hinder. Vaga mål och dolda agendor beskrivs generellt i litteraturen som 
faktorer som hindrar samarbete. Det är av vikt att klargöra de olika rollerna och 
ansvarsfördelningen när organisationer arbetar med samma målgrupp i ett samarbete, enligt 
Grape (2001, refererad i Blomqvist 2012).  

 

2.2 Studier om samverkan mellan myndigheter 

I vår sökning efter relevant forskning för vårt ämne hittade vi två näraliggande avhandlingar som 
undersökt samverkan mellan myndigheter, dock ur lite andra perspektiv än det vi undersökte. En 
av avhandlingarna ”Det socio-polisiära handlingsnätet – om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring 
ungdomars kriminalitet och missbruk” av Edvall Malm 2012, har undersökt kopplingar mellan polis 
och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbruk. Syftet med den avhandlingen var att 
identifiera, analysera och beskriva hur socialtjänsten och polisen samverkar kring detta. 
Resultaten visade att det inte fanns något reellt existerande socio-polisiärt handlingsnät på 
individnivå då ungdomarna till stor del inte var aktuella samtidigt hos polis och socialtjänst. Den 
uppsökande fältverksamheten uppgavs också som att det var där som samverkan mellan polis 
och socialtjänst ansågs fungera bäst. Där intogs även ett stödjande förhållningssätt gentemot 
ungdomarna enligt Edvall Malms (2012) resultat. 

Den andra avhandlingen vi fann om samverkan var ”Samarbete med förhinder – om samarbete med 
BUP, socialtjänst och skola” av Blomqvist (2012). Studien handlar om familjer som hamnat i ett 
samarbete mellan socialtjänst, skola och BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Blomqvist 
resonerar om att samarbete sker när den egna organisationen inte lyckats med den förändring 
som var önskvärd för barnen. Samarbete med andra aktörer är då förhoppningen om att en 
annan slags hjälp kan åstadkommas för dessa familjer, och den tilltron till vad samarbete 
förväntas åstadkomma i dessa fall. Blomqvist (2012) menar att samarbete omöjligtvis kan vara 
svaret på hur barn och familjer bäst blir hjälpta. Blomqvist (2012) tar upp vad som kan främja ett 
samarbete och nämner där samlokalisering som gynnande faktor. Det som hämmar samarbete 
kan enligt de faktorer som nämns i den studien vara oklara mål och ansvarsområden. Vidare 
menar Blomqvist (2012) att för att kunna avgöra när ett samarbete skulle kunna vara aktuellt 
behövs professionella som har kompetensen att urskilja när samarbete är det svar som söks för 
att gynna barnet.  Enligt Blomqvists (2012) resultat visar de att föräldrar och barn är i underläge 
jämfört med de professionella som definierar problembilden och därmed beslutar om insats. 
Föräldrar och barn hamnar i en ojämn maktfördelning som också blir tydlig i språket. 
 

Forkby (2009) skriver i en FoU-rapport om samverkan kring barn och ungdom i riskzonen i 
Kungsbacka. Forkby resonerar om vikten av att mötet mellan professionerna kontinuerligt måste 
struktureras på ett sätt så att samverkan inte motverkas av att någon känner sig i underläge. I 
Liljegren (2008) beskriver gränsarbeten, att många olika yrkesutövare tenderar att hamna i 
arbetsdelningar och vilka konsekvenser dessa får för synen på sitt eget och andras arbete. Fridolf 
(2001) undersöker i sin studie samarbetet mellan olika offentliga organisationer. Fridolf menar att 
många utsatta människor riskerar att hamna i en gråzon mellan verksamheter, och att det leder till 
rundgång men att samarbete blir en del av en fungerande lösning. Studiens resultat visar att 
samarbete är en bidragande faktor till ökad hälsa (Fridolf 2001). 
 

2.3 Vad kan främja samverkan?  

I en rapport av Jensen och Kuosmanen (2008) diskuteras olika förslag till samverkansvinster som 
anses kunna ge energi, engagemang, skicklighet och omtanke och på så vis vara främjande för 
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samverkan. Samverkan framställs som viktig och nödvändig i många sammanhang, samtidigt som 
framförallt interprofessionell samverkan är komplicerad och även konfliktfylld. Det finns många 
olika faktorer som kan påverka samverkan positivt, det vill säga sådant som främjar och är till 
gagn för att samverkan ska fungera. Enligt Blomqvist (2012)  är gynnsamma faktorer för 
samarbete, tydlighet i organisationen och dess funktion, gemensamma värderingar och en ledning 
som är positivt inställd till samarbete. Därmed skapas förutsättningar för samarbete. Förutom 
tydliga mål och fördelning av uppdraget spelar förtroendet för varandra en stor roll och är 
avgörande för om samverkan blir framgångsrik eller inte enligt Luhmann (2005). Det är vad ett 
förtroende gör med samverkan som är intressant då det tenderar att reducera komplexitet 
(Luhmann 2005). Förtroende involverar en förväntning om att något ska återgäldas och i och 
med detta finns en sårbarhet i relationen (Eliasson 2010).  
Enligt Eliassons resonemang (2010) så handlar det om att förstå att de idéer om samverkan i 
praktiken har översatts av dem som arbetar i organisationerna. Det har framkommit i den 
insamlade empirin enligt Eliasson (2010) att det spelar roll vilket förhållningssätt aktörerna har till 
samverkan, där förtroende dem emellan underlättar samverkan. När samverkan bedrivs i 
gemensamma lokaler under samma tak, så kallad samlokalisering, gynnar det samverkan 
(Danermark & Kullberg 1999). Vidare utvecklas också då gemensamma värderingar, attityder, 
normer och arbetsmetoder (Blomqvist 2012). Det kan då kallas för samsyn mellan de 
professionella som då har en tillit till varandra och en gemensam bild av vad arbetet innehåller 
(Blomqvist 2012). En geografisk närhet ger fördelar för samverkan och vad gäller det 
uppsökande fältarbete som socialtjänsten utför tillsammans med polisen. Det är enligt Edvall 
Malm (2012) resultat av den insamlade empirin den samverkan som ansågs fungera bäst i hennes 
avhandling.  
 

 

2.4 Vad kan hindra samverkan? 

Enligt Danermark (2004) är det viktigt att motiven för samverkan tydliggörs inledningsvis i 
samarbetet då en så kallad ”dold agenda” är förödande för samverkan. Vagt formulerade mål och 
olika kunskapstraditioner i samband med resursbrist och oklara ansvarsfördelningar är enligt 
Blomqvist (2012) hämmande faktorer för samarbete. De oklara ansvarsområdena kan leda till att 
det kan vara svårt att veta vilka förväntningar som ska införlivas. En hämmande faktor skulle då 
kunna tydas till att det är svårt för respektive yrkesgrupp att släppa kontrollen över sin 
jurisdiktion, det vill säga utöva rättskipning och att döma. Enligt Liljegren (2008) menar han att 
för att kunna lyckas med detta innebär att man måste kunna känna sig trygga med varandra och 
man bör även ha känt varandra en längre period. Det är trots allt med en annan, till stor del, 
okänd profession som samverkan ska ske.  

När ett samarbete sker kring ett barn är även föräldrarna en viktig samarbetspartner. Då är 
föräldrarnas involvering och uppfattning om samarbetet en del som kan upplevas som svårt för 
de professionella (Blomqvist 2012). I de fall där föräldrarnas agerande bedöms som en del av 
orsakerna till barnets eller den unges problematik ställs höga krav på kompetens hos de 
professionella (Blomqvist 2012). Den geografiska närheten eller distansen kan utgöra en 
främjande faktor vid närhet och hindrande vid avstånd. Detta nämns i både Blomqvist (2012) och 
Edvall Malms (2012) studier som det spelade en stor roll för samverkan.  

Sekretesslagstiftningen anses ofta i olika studier vara ett hinder för samverkan och samarbete. 
Larsson Swärd (2009) är kritisk till hur socialtjänsten handskas med sekretesslagstiftningen då 
hon anser att socialtjänstarbetare undviker att delta i debatter med ursäkten att de har 
tystnadsplikt. Detta är även något som kan påverka samarbetet i möten med polis där 
socialtjänstearbetaren måste vara tyst och inte delge information, bara ta emot information. 
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Polisens uppdrag beskrivs av Larsson Swärd (2009) som mera konkret där den enskildes 
rättssäkerhet och rättstrygghet är mål för verksamheten. Polisen beskrivs också som de som 
arbetar för samverkan, både med skola och socialtjänst, men inte alltid får gehör från 
socialtjänstens sida.  
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3. Lagrum och värdegrunder som styr samverkan 
Här presenteras de viktigaste lagrummen inom socialtjänst och polis som rör samverkan, samt de 
olika organisationernas värdegrunder. Lagar och värdegrunder har betydelse för hur 
organisationer agerar, både i sin egen organisation och i samverkan. 

 

3.1 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Enligt Norström & Thunved (2010) har samhället ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. 
Genom socialtjänsten ska socialnämnden tillsammans med föräldrarna se till att barn och unga 
får gynnsamma levnadsbetingelser. Med barn i socialtjänsten avses varje människa under 18 år. 
Socialtjänstlagen, fortsättningsvis förkortad SoL, är en ramlag som präglas av en helhetssyn där 
den enskildes situation ska ses i förhållande till hela den sociala miljön. Eftersom SoL är en 
målinriktad ramlag ger det socialtjänsterna i de olika kommunerna stor frihet att anpassa 
insatserna efter behov och önskemål.  I SoL finns bestämmelser om samverkan mellan 
verksamheter som bedrivs i offentlig regi, denna samverkan ska främja god kvalitet för 
socialtjänstens insatser. Det är ur många aspekter en förutsättning med en utvecklad samverkan 
för att socialtjänsten ska kunna lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Vidare är enligt Norström och 
Thunved (2010) ambitionen att på ett tidigt stadium fånga upp barn och unga som är i behov av 
stöd och hjälp och detta görs lättast om ett gott samarbete finns exempelvis med polis.  

I SoL finns bestämmelser som ålägger socialnämnden att aktivt verka för att samverkan kommer 
till stånd gällande barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser från socialtjänsten. 
Socialnämnden har ett så kallat förstahandsansvar för att samverka med andra samhällsorgan som 
berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen 2009). Med 
insatser avses även insatser på övergripande nivåer, till exempel för att motverka missbruk och 
ungdomskriminalitet. De viktigaste samarbetsparterna för socialtjänsten är skolan, förskolan, 
polisen samt hälso- och sjukvården. Bestämmelserna om samverkan finns reglerade i 3 kap. 1, 4 
och 5 §§ SoL samt 5 kap. 1a § SoL (Norström & Thunved 2010). Socialnämnden bör därför se 
till att det finns rutiner för hur samverkan ska bedrivas, såväl internt som externt. Det är då 
viktigt att tänka på att samverkan är ett medel och inte ett mål i sig (Socialstyrelsen 2009). 

En väl fungerande samverkan bör även leda till att minska kostnaderna för samhället genom att 
individen får rätt hjälp snabbare. Med respekt för individens integritet och självbestämmande 
vilar förtroendet för socialtjänsten på att vissa uppgifter är sekretessbelagda. Dessa sekretesslagar 
kan ibland nämnas som strukturella hinder i samarbetet mellan myndigheterna. Ett samtycke från 
den enskilde kan ibland lösa situationen med informationsutbyte myndigheter emellan (Norström 
& Thunved 2010).   

 

3.2 Sekretessen inom socialtjänsten  

Sekretessreglerna inom socialtjänsten utgör grundförutsättningen för ett förtroendefullt 
samarbete med den enskilde. Sekretessen omfattar enskilds personliga förhållanden om det inte står 
klart att någon uppgift kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (Norström & 
Thunved 2008). Samma sekretessregler framhävs i andra fall utgöra hinder i samarbetet mellan 
olika myndigheter. Den första januari 2013 trädde nya bestämmelser i kraft gällande 
förebyggandet av ungdomsbrottslighet. Då infördes en sekretessbrytande bestämmelse som 
innebär att en uppgift som rör en enskild som inte fyllt 21 år i vissa fall ska kunna lämnas från 
socialtjänsten till polisen utan hinder av sekretess. En uppgift ska få lämnas under förutsättning 
att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva 
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brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att avvärja detta samt att det inte är 
olämpligt att uppgiften lämnas ut.  

 

3.3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikten och anger de begränsningar som finns 
för att få ta del av allmänna handlingar. Med sekretess menas att det är förbud på att röja en 
uppgift, muntligt eller skriftligt. Sekretessen regleras område för område och är således inte lika 
överallt. Sekretess gäller som huvudregel för enskilda men också mellan myndigheter. Dock 
måste myndigheter i vissa fall kunna utbyta uppgifter för att kunna fullfölja sina uppdrag. En av 
de viktigaste utgångspunkterna för socialtjänsten är att verksamheten ska bygga på respekt för 
individens självbestämmande och integritet. Denna elementära utgångspunkt har haft en 
avgörande betydelse för utformningen av sekretessregleringen. Socialtjänsten har mer begränsade 
möjligheter än vad andra myndigheter har att lämna ut uppgifter som gäller misstankar om brott 
till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet 
(Prop. 2011/12:171).  
 
 

3.4 Polislag (1984:387) 

Precis som i socialtjänstlagen finns motsvarigheten för poliserna i deras lagstadgar, uttryckligen i 
3 § PL, där finns bestämmelser om samarbete med andra myndigheter och organisationer vilkas 
verksamhet berör polisverksamheten. Polisen har även ett pågående projekt på uppdrag av 
regeringen fram till november 2014, där sociala insatsgrupper arbetar för unga som riskerar att bli 
kriminella. Arbetssättet innebär att polisen, socialtjänsten och skolan samverkar kring ungdomar 
som har begått brott. Detta projekt är inte rikstäckande och var inte aktuellt i den kommun vi 
undersökte.  

 

3.5 Värdegrunder 

Socialtjänstens gemensamma värdegrund - Det grundläggande i allt socialt arbete är 
mänskliga rättigheter och humanitet.  

Socialtjänstens värdegrund i den undersökta kommunen – Allt socialtjänsten gör ska 
genomsyras av: 

 Att skapa värde för den enskilde (referens kan inte anges på grund av konfidentialitetskravet). 

 
Polisens värdegrund - Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

 Engagerade - med ansvar och respekt. Polisen tar ansvar för sin uppgift och värnar om allas 
lika värde.  
 

 Effektiva - för resultat och utveckling. Polisen är fokuserade på resultat, samarbete och 
ständig utveckling.  
 

 Tillgängliga - för allmänheten och för varandra. Polisen är hjälpsamma, flexibla och 
stödjande (Polisen 2013). 
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4. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenterar vi den teori vi inspirerats av. I detta kapitel kommer även de 
begrepp vi använder att tas upp. Vi kommer även att problematisera och diskutera begreppen 
samarbete och samverkan. 

 

4.1 Systemteoretiskt perspektiv 

Vi har valt det systemteoretiska perspektivet för vår studie och då valt att utgå från Payne (2008) 
och Öquists (2013) förklaring av denna. Payne (2008) menar att olika system i samhället 
samverkar på olika sätt med varandra och om man kan utröna och förstå hur detta samspel 
fungerar kan vi öka vår förståelse av hur både individer, familjer och samhället interagerar med 
varandra. Det finns fler nivåer av system som är sammanlänkade och informella, som består av ens 
familj, ens vänner och även ens kollegor. De flesta är även delar av det formella systemet som består 
av till exempel kommunala myndigheter och liknande, men även till exempel fackföreningar. De 
allra flesta är dessutom även delar av det sociala, eller samhälleliga systemet där bland annat skolor, 
sjukhus och liknande räknas in. Dessa olika system samverkar med varandra på ett komplext sätt 
genom att individerna rör sig in och ut ur de olika systemen och agerar med varandra genom 
dessa Payne (2008). Vi som socialarbetare kommer med andra ord att befinna oss i det formella 
systemet.  

Systemperspektivet är ett redskap för att förstå vad som händer i en organisation. De olika 
delarna i systemet påverkar varandra ömsesidigt och det är mer eller mindre slutet mot 
omvärlden. Payne (2008) menar att alla system har gränser som differentierar systemen mellan 
varandra. Dessa gränser i systemen kan vara öppna eller mer eller mindre slutna. I slutna system 
finns inget utbyte alls över dess gränser och i öppna system passerar energin fritt. Payne (2008) 
beskriver detta mycket talande genom att det i en tepåse kan passera hur mycket vatten som helst, 
men det som är kärnan i systemet, det vill säga i detta fall, tebladen, stannar alltid kvar. Jämför vi 
detta med organisationen socialtjänst så innebär detta att även om vi har en massa olika klienter, 
medarbetare och andra organisationer som vi arbetar med, så kommer fortfarande kärnan och 
andan av socialtjänsten att finnas kvar. Detta kallar även Payne (2008) för att systemet har jämvikt 
eller homeostas.  Payne (2008) menar även att ett system kan inbegripa förändringar, men kan trots 
detta ha kvar sin struktur och grundläggande identitet, detta kallas dess stabila tillstånd.  

Systemtänkandet innebär att betrakta ur ett helhetsperspektiv enligt Öquist (2008). Det innebär 
att hänsyn tas till hela systemets gemensamma egenskaper, det vill säga, att systemteorin utgör 
ramen för att se samband och mönster. Det är det ömsesidiga samspelet mellan strukturen och 
funktionen som är det primära i systemtänkandet, som därmed är mer spiralformat än linjärt. 
Fokus ligger på här och nu eftersom levande system ständigt förändras. Nyckeln i 
systemtänkandet består i att uppmärksamma hela strukturen vilket också innebär att se sin egen 
del i systemet, därigenom nås möjligheten till förändring (Öquist 2008). Systemteorin menar att 
hela situationen är både förutsättningen för att problem uppstår, men också en del av lösnigen av 
problemet, eftersom delen aldrig kan tas ur helheten. Payne (2008) använder sig av begreppet 
energi när han beskriver flödet i systemet, Öquist (2008) använder sig istället av information som en 
grundmetafor för förändring inom systemet. Med det menas att det är mottagaren av 
informationen som har betydelse för hur förändringen i systemet ser ut. Sändaren av 
informationen är endast en slags katalysator för förändring, då det som sker, äger rum hos 
mottagaren av informationen, vilket i sin tur förändrar systemet (Öquist (2008).  

 



11 
 

Konstanter är ett begrepp som Öquist (2008) använder för att beskriva det som står för det säkra 
och förutsägbara i ett system, som verkar som regulatorer. Det vill säga att de kan både ”ladda 
upp” och ”kyla ner” ett system. Konstanterna är det som bringar ordning i kaos och skapar 
förutsättningar att gemensamt nå målet då de utgör rutinerna i systemet. Då konstanterna 
”laddar” systemet är det i kontrasten av det väntade och det oväntade. Det som är oväntat kan 
vara att föra in ”främmande” i systemet eftersom en människa behöver både ha välbekant och ny 
tillförsel av näring för att växa. Konstanter kan också inta funktionen av att vara neutrala vilket 
betyder att inte ta någons parti utan se till vad systemet behöver i första hand (Öquist 2008). Ett 
annat begrepp som Öquist (2008) använder är variation, ett annat ord skulle kunna vara skillnader. I 
systemteorin är det viktigt att ta tillvara och uppmärksamma den tillgängliga variationen då det 
medför att medvetandet skärps och informationen ökar, vilket i sin tur leder till att skillnaderna 
kan utnyttjas bättre. Variation och kontroll hänger ihop enligt Öquist (2008) som hävdar att 
skillnader måste uppfattas och utnyttjas, annars förloras kontrollen. Kort kan det sammanfattas 
med att utmaningen för alla som arbetar med förändring ligger i att hantera motståndet mot 
förändring. Det kan göras genom att följa med, invänta och hålla sig själv tillbaka och inte låta sig 
dras med eller gå i försvar. Det mest effektiva sättet att vinna kontroll över en process är enligt 
Öquist (2008) att vara lyhörd och följsam.  

 

4.2 Organisationsteori  

Då systemteorin appliceras på organisationer kallas den för Organisationsteori. Det finns ett 
flertal olika varianter av organisationsteorier men vi har valt den som utgår rakt från systemteorin. 
Pål Repstad menar i sin bok Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete (2012) att det bakom 
de flesta organisationsanalyser finns ett systemteoretiskt tankesätt. I detta system som är en 
organisation, finns ett antal olika faktorer som om de fungerar bra, eller dåligt, kan ha stor 
betydelse för organisation. Dessa faktorer, precis som i vilket system som helst enligt 
systemteorin, påverkar varandra. Ingen del i ett system är isolerat och opåverkbart av de andra då 
alla delar påverkar både andra delar och helheten i det totala systemet. 

Enligt Repstad (2012) befinner sig organisationer oftast på en mellannivå i samhället, det vill säga 
mitt emellan samhället och de enskilda aktörerna. De befinner sig enligt Repstad (2012) nära 
individen men är på samma gång oftast under inflytande av de övergripande förhållandena i 
samhället och även andra organisationer. När man utvärderar en organisation måste man ta 
hänsyn till alla delar i organisationen, för att så att säga se hur dessa delar mår. Då man utför en 
sådan analys finns enligt Repstad (2012) ett antal variabler att utgå ifrån. Dessa variabler är enligt 
Repstad (2012) viktigt att veta om, på för att kunna förstå hur rollerna formas i organisationen. 
Repstad (2012) menar vidare att dessa olika variabler är viktiga att se på då aktörerna i 
organisationen gör sina beräkningar för att se hur man ska lägga sina strategier och sina 
ekonomiska resurser. De olika organisationsvariablerna som Repstad (2012, sid 145) tar upp är: 

1. Organisationens mål eller målsättningar. 
 

2. Det som de mer konkreta målen ofta är inbakade i, nämligen ideologin. Med ideologi 
menas de normer, värden och verklighetsuppfattningar som dominerar i organisationen. 
 

3. Teknologi. Till att börja med kan det vara lämpligt att definiera teknologi som de 
arbetsmetoder som används i organisationen. 
 

4. Struktur är en viktig organisationsvariabel. Här tänker man på organisationens 
uppbyggnad, formellt och informellt. Strukturen fastställer stabila mönster för samspelet. 
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5. Resurser urskiljs som en egen punkt, och då avser man såväl ekonomiska resurser som 
materiella och personalresurser. 
 

6. Förhållandet till omvärlden är den sista organisationsvariabeln i analysschemat. Hur stor 
är kontakten med andra organisationer? Är organisationen beroende av andra 
organisationer? Hur självständig är organisationen när det gäller att fatta beslut om den 
egna verksamheten? En viktig del av förhållandet till omgivningen handlar om 
rekryteringen av klienter. Vilka klienter kommer till organisationen? Hur stor möjlighet 
har organisationen att säga ja eller nej till dem? 

(Repstad 2012, sid. 145)  

För att förstå system- och organisationsteorin bättre, presenteras här några fler begrepp och 
tankesätt som vi använt oss av i vår studie: 

 Inflöde: Detta är den energi som flödar in i systemet och över dess gränser. Repstad (2012) 
menar, enligt sin organisationsteori, att detta består av bemanning, klienter och resurser.  
 

 Genomflöde: Detta är den energi som används i systemet, enligt Payne (2008). Enligt 
Repstad (2012) är detta den verksamhet som bedrivs inom systemet, som till exempel 
behandling. 
 

 Utflöde: Payne (2008) menar att detta är de effekter på omgivningen som blir utav den 
energi som passerar genom systemet. Repstad (2012) menar med andra ord att detta är 
resultatet utav systemets verksamhet, och tar som exempel, utskrivna patienter. 

 Återkopplingsslingor: är enligt Payne (2008) den energi som genom information når 
systemet som en direkt följ av utflödet som har påverkat omgivningen, alltså resultatet av 
utflödet. Repstad (2012) kallar detta för den information som återkommer till systemet 
om resultatet av till exempel behandlingar av klienter, så att systemet kan justeras utefter 
dessa. Repstad (2012) menar vidare att ett system alltid är i rörelse, det är dynamiskt.  
 

Repstad (2012) menar att man inom organisationer, vill ha så mycket kontroll över sitt arbete 
som möjligt och därför anses ha svårt för att samarbeta. Detta eftersom man då mer eller mindre 
måste, så att säga, släppa på kontrollen över arbetet. Repstad (2012) menar vidare att samarbetet 
därför, enligt denna teori, endast sker då man inom organisationerna i stort sett är tvingade till 
samarbete, alternativt, då man anser att man kan få fördel av samarbetet i form av påfyllning av 
resurser utifrån. Resurser menar Repstad (2012) både kan vara ekonomiska och i form av mer 
personal. I vår studie handlar dessa resurser om att själva samarbetet i sig är en resurs. Fler 
personal mot samma mål. Detta eftersom man på så sätt hjälper varandra framåt med 
ungdomarna, för att på så sätt lyckas nå resultat. I vår studie är samarbetet något absolut 
nödvändigt för de inblandade aktörerna för att man ska kunna utföra sitt arbete. Vi kommer att 
analysera resultaten utifrån vad informanterna berättar och delvis genom de faktorer som Repstad 
benämner som organisationsvariabler.  
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5. Material och metod 
I detta kapitel presenteras det insamlade materialet samt den metod vi använt. 

 

5.1 Metodologisk utgångspunkt 

Då vår egen förförståelse i ämnet för vår studie var mycket begränsad, ansåg vi det i hög grad 
viktigt att lyckas fånga de professionellas erfarenheter, tankar och reflektioner på ett så utförligt 
sätt som möjligt. I och med detta ansåg vi att den metod som var bäst lämpad för vår studie var 
en kvalitativ studie vilket innebär att vi har använt oss av intervjuer för att få fram vårt resultat. 
Patel och Davidsson menar att syftet med att använda sig av en kvalitativ studie är att på så sätt 
urskilja och utforska sina informanters uppfattningar om specifika företeelser (Patel & Davidsson 
2010).  

Vi har i vår studie även valt att anta ett induktivt förhållningssätt. Enligt Jacobsen (2007) innebär 
ett sådant förhållningssätt att man ska försöka insamla data på ett så förutsättningslöst sätt som 
möjligt, utan förutfattade meningar och utan att försöka styra de data man insamlar åt något håll. 
Patel och Davidsson (2010) beskriver att den forskare som sägs följa upptäckandets väg, arbetar 
induktivt. Detta innebär vidare, enligt Patel och Davidsson (2010), att forskaren inte innan 
studien har en teori som denne utgår ifrån, utan istället efter det att empirin är insamlad skapar 
sin teori.  Vi har med detta gjort vårt yttersta för att vara öppna för den information vi får av våra 
informanter. Vi har även försökt att undvika förutbestämda uppfattningar, för att först därefter 
skapa vår tolkning. Vidare har vi haft en fenomenologisk ansats då vi har velat nå en 
förståelseform som riktar sig mot det mellanmänskliga i informanternas arbete och för att vi 
vidare vill försöka förstå hur de olika informanterna upplever samarbetet. Malterud (2009) 
beskriver själva användandet av kvalitativa intervjuer med att de är byggda på både 
fenomenologin och hermeneutiken. Detta innebär att man genom att kombinera dessa båda 
teorier kan nå målet, att i det så kallade sociala fenomen som våra informanter befinner sig i 
genom sitt arbete, lyckas utforska hur informanterna själva upplever sin situation utifrån deras 
egna perspektiv (Malterud 2009). 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Då målet med vår studie har varit att på bästa sätt lyckas förstå hur samarbetet mellan de båda 
organisationerna ser ut och bättre förstå våra informanters tankar om samarbetet, valde vi att 
använda oss av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Dessa var inspirerade av Kvale och 
Brinkmann (2009) och som de båda beskriver det, som en blandning av öppna samtal och 
intervjuer där de ursprungliga frågorna från vår intervjuguide kompletterades med följdfrågor 
som i ett vanligt samtal, medan samtalet ändock hölls kvar i en tydlig struktur. Vidare kan man 
beskriva detta tillvägagångssätt som att man vill gå in i den intervjuades livsvärld och se på 
världen utifrån dennes perspektiv, med allt vad detta innebär i form av att tolka sin situation 
utifrån dennes egna utgångspunkt. Kvale och Brinkman (2009) citerar James Spradley (1979:34) 
”[…] Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå?”. Vi har med andra ord velat lägga bort vår 
egen förförståelse och istället velat se våra informanter som en form av lärare om sin egen 
livsvärld. Vi har, som Kvale och Brinkmann (2009) nämner som en av aspekterna av en kvalitativ 
intervju ur ett fenomenologiskt perspektiv, varit ”medvetet naiva”. Detta innebar att vi varit extra 
öppna och lyhörda för olika nyanser och oväntade fenomen i svaren för att kunna ställa relevanta 
följdfrågor. Detta gjorde även att vi var tvungna att vara extra kritiska till våra egna eventuella 
hypoteser och att vi fick lov att vara exakt så öppet nyfikna som vi var på den för oss okända 
mark vi trädde in på med hjälp av vår studie.  
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5.3 Intervjuguide och urval 

När vi kommit fram till vad vi ville undersöka insåg vi att det eventuellt skulle vara svårt att få tag 
på informanter från polisens sida då vi inte alls visste hur öppna de var till att medverka i 
undersökningar av denna sort. Detta gjorde att vi först valde att kontakta en person inom 
socialtjänsten som arbetar med ungdomar och som vi därför förstod hade stor kontakt med just 
polisen. Denna person kontaktade därefter, för vår del, de två poliser som hon arbetade närmast 
med och de i sin tur frågade runt på sin arbetsplats om det fanns någon ytterligare polis som ville 
medverka i vår studie och där svarade ytterligare en polis ja till att medverka i vår studie 

På socialtjänsten fick vi även, via vår första kontakt på socialförvaltningen, förbindelse med 
ytterligare två informanter som ville medverka och som passade in i vår studie då även de, till viss 
del, samarbetar med polisen. Det som var viktigast för oss vid urvalet av informanter var att de 
alla var tvungna att ha erfarenhet av att ha samarbete mellan socialtjänsten och polisen. Då denna 
kommun som vi valde att utföra vår studie i, inte är en särskilt stor kommun, så var vårt urval 
begränsat. Dock hade vi tur eftersom de få som passade in i urvalet valde att ställa upp. Man kan 
med detta säga att våra informanter har hjälpt oss med vårt urval eftersom de själva har kontaktat 
de som de samarbetar med och som också på grund av detta passar bäst i vår studie. 

Vi utformade vår intervjuguide med ett antal grundfrågor som vi ställde till alla informanter men, 
som förstås, omformades gentemot socialtjänst och polis. Intervjuguiden följdes ej heller till 
punkt och pricka då vi istället valde att utföra halvstrukturerade intervjuer och därför lät 
intervjupersonerna själva styra åt vilket håll intervjun skulle formas. Vi hade dock intervjuguiden 
som en tydlig mall att följa på så sätt att alla frågor vi ville få besvarade, blev besvarade. Dock 
blev det även, som sagt, naturligt så att intervjuerna skilde sig åt eftersom följdfrågorna skiljde sig 
mellan de olika intervjuerna framförallt på grund av att de olika informanterna hade olika 
arbetsuppgifter.  

 

5.4 Datainsamling 

Vår datainsamling utfördes genom både enskilda intervjuer och en parintervju. Vi valde att turas 
om med att låta den ena utföra själva intervjuandet medan den andra observerade och gjorde 
anteckningar. Detta för att i slutet kunna ställa eventuella frågor som kommit upp under tiden 
och för att kontrollera att alla viktiga och relevanta delar kommit med. Vi ville även att båda 
skulle få pröva på rollen som intervjuare och observatör.  

Innan vi startade själva intervjuerna, informerade vi våra informanter om vilka vi var och vad vi 
ville undersöka. Vi lät dem även läsa och godkänna dokumentet ”Informerat samtycke” genom 
att skriva under detta. Alla intervjuer spelades in på våra mobiltelefoner för att sedan vid 
hemkomst överföras till våra datorer och efteråt raderas från mobiltelefonerna. Detta var mycket 
viktigt då vi inte ville riskera att obehöriga skulle kunna få tag på materialet och för att våra 
informanter skulle kunna garanteras konfidentialitet. 

Vi utförde sammanlagt sex intervjuer. Två intervjuer med poliser, varav den ena var en 
parintervju och fyra intervjuer med socialarbetare, varav en intervju var en 
kompletteringsintervju. Intervjuerna utfördes på våra informanters respektive arbetsplatser. Skälet 
till att vi var på informanternas arbetsplatser var för att det skulle vara så smidigt som möjligt för 
informanterna då de alla hade pressade scheman.  

Hos polisen innebar detta att vi satt i deras, så kallade, bibliotek. Skälet till att vi gjorde 
intervjuerna i biblioteket och inte på deras rum var eftersom de ville att vi skulle sitta bekvämt 
och där fanns det en stor soffgrupp.  
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På socialtjänsten skedde intervjuerna på respektive informants rum. Det var tydligt att det största 
syftet till detta var att det skulle gå smidigt och snabbt och ingen tid skulle gå åt till att byta 
lokaler.   

Vår första intervju gjordes med en socialsekreterare. Denna intervju kompletterades lite senare 
via telefon, då vi inte riktigt var nöjda med vårt frågematerial vid det första tillfället och därför 
behövde komplettera vår intervju. 

 

5.5 Presentation av informanter 

I vår studie medverkade sex informanter, varav tre var kvinnor och tre var män. Kvinnorna var 
från socialtjänsten och männen från polisen. Att det var uppdelat i kön på detta sätt, är något vi 
registrerat, konstaterat och lämnat utan vidare kommentar då vi inte ville att fokus på vår 
undersökning skulle ligga där. 

Våra informanter har alla arbetat olika lång tid inom respektive profession vilket gör att 
informanterna väl representerar sina arbetsplatser. Tre av informanterna arbetar mer specifikt 
med samverkan kring ungdomar medan de tre andra inte har det som sina primära 
arbetsuppgifter. De har alla getts fiktiva namn för att på så sätt ge liv åt textcitaten och underlätta 
läsningen samt även för att skydda deras identiteter. Citaten har reviderats något genom att vissa 
ord har tagits bort för att göra dem mer lättlästa. Det är utfyllnadsord, exempelvis liksom, mm, eh 
eller upprepade ord som har tagits bort ur citaten för att ge läsaren tydlighet.  

 

Socialtjänsten: 

 Eva – Ungdomshandläggare, samarbetar ofta med polisen kring ungdomar.  

 Ida – Socialsekreterare, samarbetar ganska ofta kring ungdomar. 

 Pia – Socialsekreterare, samarbetar sällan kring ungdomar. 

Polisen: 

 Ola – ungdomspolis, samarbetar ofta kring ungdomar.  

 Jon – ungdomspolis, samarbetar ofta kring ungdomar. 

 Ulf – polis i yttre tjänst, samarbetar ganska ofta kring ungdomar. 

 

5.6 Analysmetod 

Texten analyserades med inspiration av systematisk textkondensering. Vi hade som intention att 
följa de fyra steg för textkondensering som tas upp i Malterud (2009), där första steget är att man 
ska skapa sig ett helhetsintryck av det insamlade materialet. Detta gjorde vi genom att vi läste 
igenom vårt transkriberade material noggrant flera gånger, både tillsammans och var för sig. Vi 
försökte båda att lägga våra förförståelser åt sidan och gemensamt, genom att gå in i 
intervjumaterialet, påminna oss om de känslor och intryck vi fick under intervjuerna. Detta för att 
som Malterud (2009) menar att man ska göra: ”höra informanternas röster” (Malterud 2009, sid. 
100). 
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Vi sållade materialet för att skilja på text som vi kände var mycket relevant och mindre relevant 
för att försöka hitta de så kallade meningsbärande enheterna som bäst representerar de olika sätt 
som finns att se på det studerade fenomenet. Dessa systematiserades och kodades för att vi på så 
sätt skulle få fram text som hörde ihop. 

Då detta var gjort kondenserades innehållet i dessa kodgrupper för att få fram innebörden i vårt 
material på ett så koncentrerat sätt som möjligt. Detta gjorde vi genom att vi försökte granska 
resultatet av de koder vi fått fram för att se vilka som bäst, så att säga, sammanfattade innehållet i 
de olika delarna. Utifrån dessa skapades konstgjorda citat som sammanfattade det som sades i 
respektive kodgrupp.  

Den sista fasen innebär rekontextualisering.  Detta går ut på att man, med andra ord, sätter ihop 
allt igen för att se om det vi har fått ihop genom vår procedur fortfarande är troget vårt ursprung. 
Detta innebär, enligt Malterud (2009), att man istället för att använda små korta textbitar och 
citat, gör en form av berättelse, eller innehållsbeskrivning av varje grupp för att på så sätt visa 
läsaren vad varje grupp innehåller och för oss själva att se om just denna grupp över huvud taget 
är relevant för vårt material. De grupper vi till sist bestämde oss för att ha med i vårt material, 
återvände vi till för att därefter välja ut de citat från dessa utvalda grupper som vi bäst tyckte 
beskrev och representerade resultatet av vår studie. 

De teman som vi till sist kom fram till som de mest relevanta, bland alla de teman som vi först 
tog ut ur vårt intervjumaterial och som vi därmed valt att fokusera på är: hur ser samarbetet ut; 
samarbete vid sekretess; samarbetet – hur upplevs det; vad ger samarbetet; sekretess samt  
samarbete på fältet. 

 

5.7 Studiens trovärdighet 

Enligt Thurén (2007) betyder att en studie har intern validitet, att man i studien har undersökt det 
man avsåg att undersöka. Vårt fokus och våra frågeställningar har under hela vår studie varit på 
en och samma sak även om vi har tillåtit oss att ta del av en hel del annan information vid våra 
intervjuer. Vi har även varit noggranna med att informera våra informanter om vad exakt det är 
vi har velat undersöka och i och med detta har de svar vi fått varit med detta tydliga fokus i 
åtanke. Vi utformade även vår intervjuguide med tydligt fokus och frågor kring samarbetet. Vi 
valde även att vara två intervjuare, så långt detta var möjligt, i intervjusituationerna och efteråt 
sammanfatta vad vi fick för intryck för att säkerställa att vi båda hade samma upplevelse av 
intervjun. Vi bad även alla informanter om möjlighet att återkomma om vi hade följdfrågor och 
vi erbjöd även informanterna att i sin tur återkomma om det var något de ville tillägga eller ta 
bort. 

Något som kan ha påverkat denna studies validitet är att forskarna i denna studie inte är vana att 
utföra intervjuer vilket kan ha påverkat informanterna då de kan ha känt av intervjuarnas 
osäkerhet. I och med detta kan man tänka att informanterna inte heller känt sig helt trygga i 
situationen, vilket i sin tur skulle kunnat påverka deras svar. Man skulle i och med detta kunna 
tänka att de gett mer positiva omdömen om motparten i samarbetet till exempel. 

Det som dock talar för hög validitet är att alla informanter var erfarna och trygga i sina respektive 
yrken vilket avspeglade sig i de nyanserade svaren vi fick om både dem själva, arbetskollegor och 
den andra organisationen. Informanterna kunde ge både positiv och negativ respons på 
samarbetet vilket kan tyda på att informanterna kände sig trygga i intervjusituationen.  

Ytterligare något som kan ha påverkat validiteten är att forskarna var socionomstudenter och i 
och med detta endast var insatta i den ena organisationens arbete. För att få en så rättvis bild som 
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möjligt av samarbetet hade det varit önskvärt att intervjuarna även hade haft erfarenhet av 
polisarbete. 

I vår studie har vi undersökt hur samarbetet ser ut i en kommun där samarbetet fungerar väl. För 
att man ska kunna anse en studie ha hög extern validitet, eller generaliserbarhet, så ska de resultat 
man fått fram i studien även gå att överföra till en annan arena, eller som i detta fall, till en annan 
kommun (Jacobsen 2007). De svar vi fått angående vad som gör att det fungerar just så bra i 
denna kommun är svar angående tankar, attityder och tillvägagångssätt som man mycket väl kan 
applicera i andra kommuner vilket gör att man kan anse att den externa validiteten är hög.  

Jacobsen (2007) menar att man kan anse att en studie har hög reliabilitet om man kan svara ja på 
frågan om huruvida man gör om studien på exakt samma sätt, får samma resultat igen. Då vi har 
redovisat steg för steg, hur vår studie har gått till, skulle vi med andra ord kunna göra om den på 
samma sätt igen. Dock kan man omöjligt säga att man i och med detta alltid skulle få exakt 
samma svar denna gång. De vi har intervjuat befinner sig dessutom i två olika organisationer 
vilket gör att saker kan ändras från flera olika håll.  

Skulle denna studie göras om skulle man kunna tänka att det vore av intresse för studien att även 
använda genusperspektivet. Detta eftersom de som arbetade inom socialtjänsten var kvinnor och 
de som arbetade inom polisen var män. Man skulle i och med detta kunna ifrågasätta varför 
polisens (läs männens) syn på ungdomarna är hårdare är socialtjänstens (läs kvinnornas). 
Malterud (2009) hävdar även att kön på både informanter och intervjuare har betydelse eftersom 
till exempel kvinnor kan få andra kvinnor att svara på ett annat sätt, i en intervjusituation, än vad 
en man kan och tvärtom.  

 

5.8 Etiska överväganden 

Vi har under hela studieprocessen följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 
gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer är egentligen fyra krav 
att hålla sig till då man bedriver forskning och dessa är: 

 Informationskravet- handlar om att forskaren informerar, de berörda i studien, om själva 
studiens syfte och vilka villkor som gäller. 
 

 Samtyckeskravet- innebär att forskaren ska inhämta samtycke av informanterna att de vill 
vara med i studien frivilligt och även informera om att de själva har all rätt att avbryta 
studien när de vill. 
 

 Konfidentialitetskravet- innebär att alla personuppgifter som ska förvaras så att obehöriga 
inte kan ta del av dem, samt att informanterna själva ges största möjliga konfidentialitet. 
 

 Nyttjandekravet- menas att all insamlad information endast får användas till forskning 
och inte till andra ändamål. 
 

För att uppfylla alla dessa krav har vi, som informationskravet säger, innan alla intervjuer, 
informerat de intervjuade om vad studien skulle användas till och att deltagarna har rätt att, när 
som helst, avbryta sitt deltagande om de själva skulle vilja detta. Vidare bad vi de intervjuade att 
underteckna ett samtycke som vi först bad informanterna att läsa igenom noggrant (se bilaga). Vi 
skrev även båda under detta samtycke själva för att informanterna skulle känna sig tryggare. Vi 
bifogade även våra telefonnummer för att informanterna skulle ha möjlighet att kontakta oss om 



18 
 

det var något de vill tillägga, alternativt ta bort från intervjun. Vi gav informanterna en varsin 
kopia på det påskrivna dokumentet och behöll därefter en kopia.  

Vi bad även alla informanter om lov att få spela in intervjuerna. Vi förklarade att syftet med detta 
var för att kunna fokusera på intervjun, utan att behöva anteckna, och för att ha möjlighet att 
verkligen få med allt som sades i intervjun för att på så sätt kunna använda materialet på ett så bra 
och sanningsenligt sätt som möjligt.  

Angående konfidentialitetskravet har vi gett våra informanter andra namn i studien och det finns 
inte någon information att tillgå där det står vilka informanternas identiteter är. Vi har även valt 
att inte berätta vilken kommun dessa arbetar i eftersom deras identiteter då eventuellt skulle 
kunna röjas. 

Vad gäller nyttjandekravet så kommer inget av det som samlats in i vår studie att användas på 
annat sätt än till eventuell forskning.  
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi våra resultat baserade på den empiri som insamlades vid 
intervjutillfällena. Där har analys, teori och den tidigare forskningens resultat sammanfogats och 
varje tema avslutas med en kort sammanfattning.  

 

6.1 Hur ser samarbetet ut?  

Varje organisation styrs av de mål som är uppsatta för just dem. Polisen och socialtjänsten har i 
sina mål utgått från olika värdegrunder. Den värdegrund som definierar socialtjänsten i den 
undersökta kommunen anger att de ska bidra till att skapa ett värde för den enskilde. I de 
övergripande målen för verksamheten ligger dock att de ska förebygga kriminalitet vilket ger en 
koppling till polisen. Polisens värdegrund å sin sida är mer utförlig och bestämd, att direkt skydda 
samhället och stoppa kriminalitet (Polisen 2013). Det rent praktiska samarbetet mellan 
socialtjänst och polis gällande ungdomar består av olika uppgifter. Socialtjänst och polis möts på 
samma arena när det är förhör tillsammans med ungdomen, vid fältarbete på riskhelger, samt 
träffar tillsammans med skolan. På dessa träffar är det två poliser och en socialtjänstearbetare 
som tillsammans med skolan har IDIS-möten (Inga-Droger-I-Skolan) en gång i månaden. Utöver 
det tillkommer en mer formell kontakt gällande anmälningar och i övrigt kontakt via telefon.  

Här beskriver ungdomspolisen Jon det mål han ska sträva efter i sitt arbete med unga: ”… i syfte 
att de ska få hjälp och inte hamna i kriminalitet längre fram i livet. Det ju våran arbetsuppgift, det 
är ju att hitta dem så tidigt som möjligt så att de kan få hjälp.” Det är inte att ungdomarna ska få 
ett straff i första hand för det de gjort utan att faktiskt hindra dem från att utveckla en kriminell 
identitet. Just att ”försöka identifiera” är en målformulering som poliserna själva har varit med 
om att ta fram, de ska markera, störa och stötta med de verktyg som finns för att ungdomar inte 
ska hamna i kriminalitet. Samarbetet med socialtjänsten är en viktig del i den processen.  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv står polisen och socialtjänsten här för de konstanter som både 
”kyler ned” samt ”laddar upp” systemet och ska se till helheten och systemets bästa, snarare än 
att ta någons parti. Livet kan enligt Öquist (2008) beskrivas som en kamp mellan restriktioner och 
frihet, att det finns kontraster mellan stabilitet och förändring. Konstanterna här står för det säkra 
och förutsägbara med rutiner och målsättning. Här ser vi att det skulle kunna uppstå konflikter 
mellan konstanterna, polisen och socialtjänsten, som har något olika målsättningar inom 
respektive organisation. Polisen vill förhindra kriminalitet i samhället och socialtjänsten har 
främst helhetsperspektivet kring respektive individ i fokus. Samarbetet består i att upprätthålla 
konstanterna runt ungdomen som en slags balansfaktor. 

 

6.2 Samarbetet – hur upplevs det? 

Informanterna har samstämmigt sagt att de upplever att samarbetet är gott mellan socialtjänst 
och polis. Ola, en av ungdomspoliserna säger så här om samarbetet: 

Här upplever jag att vi har det riktigt bra. Det måste jag säga. Det har ju dels med 

tradition och göra tror jag. 

Även Ulf, polis i yttre tjänst, nämner en liknande orsak till att samarbetet fungerar så bra lokalt. 
Han säger att samarbetet funnits länge och därmed utvecklats till vad det är idag. Det är ett 
”naturligt inslag” i arbetet. Eva som tidigare jobbade inom den fältverksamhet som lades ner 
2009 beskriver att det goda samarbetet med polisen etablerades när de jobbade tätare med 
varandra. Eva:  
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Samarbeta tyckte jag vi gjorde mer när jag jobbade på fält. När vi jobbade ihop på 
kvällarna. [---] Och det tycker jag är ett samarbete som, minskar nu när vi är ute så lite.  
[…] Det är ju inte så tight, det är ju inte varje helg nästan, som det var förr, då 
jobbade vi var fjortonde dag, på helgerna. Och då hade man ju mycket tightare 
relation med dem, och samarbete, tycker jag, än vad vi har idag. Vi samarbetar ju 
fortfarande men det är ju inte på samma sätt.  

Gällande kontakten mellan polisen och socialtjänsten så uppger alla informanter att det är lätt att 
ringa varandra. Det finns en direktkontakt och viss typ av feedback som inte hindras av 
sekretessen i kontakten. De som jobbar mest kring ungdomar från polisens och socialtjänstens 
sida har kontakt minst ett par gånger i veckan. Samtliga informanter från polisen intygar att det 
finns en samsyn emellan socialtjänsten och dem gällande arbetet kring ungdomar. Att de har nära 
till varandra och har personkännedom bidrar ytterligare till ett gott samarbete. Andra faktorer 
som Ida på socialtjänsten nämner är att veta varandras roller, att veta vilka förutsättningar som 
finns. Att vara medveten om de olika organisationernas mål och vad man vill ha ut av samarbetet 
från början. Det faktum att det är en liten kommun spelar också roll, Ida säger så här: ”Det är ju 
väldigt viktigt med ett gott samarbete mellan polis och socialtjänst och nu är ju det här en relativt 
liten kommun och det tror jag gör det lättare för oss att ha ett gott samarbete.” 

Ungdomspoliserna Ola och Jon diskuterar samarbetet och att socialtjänsten kan be polisen om en 
”LUL 31” när ungdomen är under 15 år och på glid. De menar att samarbetet då blir lite omvänt 
genom att poliserna säger till socialtjänsten att de borde be poliserna om en ”LUL 31”. Detta 
menar de har med förtroende att göra, att socialtjänstarbetarna litar på att polisen gör rätt 
bedömning i de fallen. Ola och Jon anser att detta är ett verktyg som lättare kan användas när 
samarbetet fungerar bra. I samarbetet mellan polis och socialtjänst så handlar det hela tiden om 
”de misstänkta”. Det finns en tydlig skillnad i synen på brottsoffer och gärningsman i de olika 
organisationernas mål och som framkommer under intervjun med poliserna. Ola och Jon påpekar 
att socialtjänstens uppgift är människan och att polisens uppgift är att skydda målsäganden. De 
misstänkta ungdomarna är ju också utsatta individer på ett sätt, samtidigt som de är förövare och 
det är också en svårighet att tampas med säger poliserna. Jon utvecklar resonemanget: 

Det kan jag uppleva att socialtjänsten kan glömma, inte för att det är elaka personer 
utan för att man är väldigt inriktad på att prata med de här stackars misstänkta och hur 
de har det.  Så glömmer man att anledningen till att de sitter där är faktiskt att de stack 
en kniv i ansiktet på en kille som stod bakom kassan. Och de har god prognos och 
det är nog bättre att han får bo hemma ett tag till, tycker kanske 
förvaltningsdomstolen men det tycker ju sällan vi, för vi träffar ju båda, han som inte 
kan sova längre också då, som, stod bakom kassan träffar vi ju också. Då kan man ju 
få en lite annan syn på det. Vi ska naturligtvis hjälpa de här tillrätta i samhället men 
samtidigt har vi uppgift och skydda samhället ifrån dem, så att det blir lite kluvet.  

Poliserna menar att de träffar både förövaren och offret medan socialtjänsten oftast bara träffar 
förövaren och att det då bara är en del av hela situationen som uppmärksammas och att det blir 
skevt. Poliserna säger dock att de försöker hjälpa så många de kan men att grunduppdraget inte är 
att ha helt nöjda kunder varje gång likt McDonalds. Det är ändå inte så att de borstar av sig helt 
då de träffar ungdomen igen och föräldrarna kanske ringer direkt till dem. Poliserna förtydligar 
återigen att de har ett nära och bra samarbete med socialtjänsten men att de ser olika sidor hos 
den misstänkte ungdomen. Jon fortsätter: 

Jag tror inte att det gullas så jättemycket men, sitter man klart och pratar med någon, 
timvis, som antingen säger sanningen eller inte, men vårt fall beskriver sig själv som 
ett offer, så får de väl kanske en liten annan bild än vi som pratar med målsäganden. 
Ja, det tror jag ju. Det färgas man ju av.  

Socialtjänsten är i mycket högre grad beroende av ”nöjda kunder” än polisen då de bygger 
förändringsarbetet på att få med klienten i resonemanget genom motivation och behandling. Däri 
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skiljer uppdragen sig åt betydligt då socialtjänstarbetarna har ett mer komplext arbetsuppdrag. 
Poliserna visar här på att socialtjänsten oftast riktar in sig på att prata och lyssna till förövaren, 
som de ser det. Ida på socialtjänsten ser så här på brottet:  

Men de ska inte få för mycket uppmärksamhet av det heller tänker jag. [---] Jag är inte 
så intresserad av om den här personen begått ett brott, utan jag är ju intresserad av 
vad det är som ligger bakom att de har valt att göra det här. Hur vi ska lösa det, så att 
det inte händer igen.   

Här visas socialtjänstens hänsyn till individens situation där förövarens roll suddas ut något och 
sätter individen i ett större sammanhang där det finns ett samband mellan orsak och verkan. 
Dock säger även Ida att ges det för mycket uppmärksamhet åt fel sak kan det generera till ett 
fortsatt kriminellt beteende då det är uttryck för något annat som först bör åtgärdas. Det handlar 
om att göra rätt avväganden och bedömningar vilket inte är en lätt uppgift.  

Eva framhåller att det är viktigt att visa att viljan finns att samarbeta, hon beskriver det som en 
slags ”förmåga” man antingen besitter eller inte, i utbytet mellan organisationerna. Enligt 
Blomqvist (2012) studie framkommer i det empiriska materialet, bestående av observationer och 
intervjuer med professionella, föräldrar och barn i samarbetsprocesser att enskilda professionella 
har betydelse för samarbetets utformning. Det visade sig att de professionellas olika vilja och 
således olika förmåga att samarbeta spelade viss roll, även den professionelles erfarenheter av vad 
samarbete kan leda till, dess konsekvenser, hade betydelse i Blomqvists studie. Eva har en lång 
erfarenhet av samarbete med polisen, längre än sina kollegor, vilket då kan vara en förklaring till 
att hon pekar ut förmåga och vilja som viktiga förutsättningar för samarbete. Eva säger tidigare i 
intervjun att hon vill skapa en god relation till föräldrarna. Enligt Blomqvists (2012) resonemang, 
baserade på de resultat hon fann i sin studie, visar att en god relation till föräldrarna och andra 
professionella, gör att de känner sig förstådda och lyssnade till vilket också främjar samverkan. 
Systemteorin säger att det behöver finnas kopplingar, det vill säga, gemensamma normer och 
värderingar som för arbetet framåt mot ett mål. I den undersökta kommunen har våra resultat 
visat att både polis och socialtjänst upplevt att samarbetet är gott. Detta tolkar vi som att 
kopplingarna, de interberoenden mellan systemets delar fungerar. Enligt Öquist (2008) har 
kopplingarna inom och mellan system stor betydelse för den samlade kunskapen och 
genererandet av ny kunskap då den sammanlagda kompetensen ökar märkbart. Här krävs att 
systemet förblir öppet då inflöde ständigt behövs för att systemet inte skall stagnera. Eftersom 
samarbetet upplevs gott av informanterna vid datainsamladet finns cirkulation och rörelse i 
systemet som håller det levande. Repstad (2012) beskriver genomflödet som den behandling som 
sker inom systemet vilket i detta system skulle vara det som polisen och socialtjänsten gör med 
och för ungdomen.  

Enligt Öquist (2008) är det viktigt att vara uppmärksam på den variation som finns i systemet för 
att kunna utnyttja den på ett användbart sätt. Då polis och socialtjänst upplever att samarbetet är 
gott, skulle detta kunna bero på att de är medvetna om den tillgängliga variationen. Det skulle 
kunna vara så att de olika kunskaperna och kompetenserna inom de båda organisationerna tas 
tillvara i samarbetet. Om de inte gjorde det skulle socialtjänsten och polisen förlora kontrollen 
och samarbetet skulle inte upplevas som gott. Här tycks genom ett systemteoretiskt tänkande 
finnas en lyhördhet inför varandras skillnader och förmåga att använda dem på, ett för systemet, 
fungerande sätt. 
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6.3 Vad ger samarbetet? 

I förhören med ungdomarna framkommer vad ungdomspoliserna och socialarbetaren Eva vill att 
samarbetet ska leda till. När en ungdom har begått ett brott ska polisen utreda det och kalla 
ungdomen till förhör på polisstationen. En handläggare från socialtjänsten bör även närvara. Eva 
berättar att förhören främst är inom polisens arena men att hennes roll där är att vara med som 
stöd för ungdomen. Polisen hör av sig till henne när ett förhör ska hållas. Till dessa förhör med 
ungdomar är även deras föräldrar, eventuell försvarare samt socialtjänst ditkallade. Ola och Jon 
håller ofta förhören tillsammans vilket gör att det kan vara ganska många personer i 
förhörsrummet. De berättar att det är stor skillnad på karaktären av förhören med vuxna och på 
förhör med ungdomar. När de har en misstänkt vuxen i förhörsrummet är det verkligen ”tjuv 
och polis”, de gör allt för att överbevisa och få den vuxne dömd, inlåst och bort från samhället 
berättar poliserna. Men när de har en misstänkt ungdom är karaktären på förhören lite 
annorlunda. Ola beskriver vad de menar: 

Vi är ju tjuv och polis egentligen kan man ju tycka, det är ju en misstänkt och det är 
polisen, men ändå så är vi ju alla på samma sida. Alla har ju ett enda mål, försvararen, 
föräldrarna, soc, polisen. Alla vill ju att det ska gå bra för den här killen, det handlar 
ju inte om att han ska bli dömd för misshandel eller stöld eller narkotikabrott utan 
det ska gå bra för honom. Så det inte blir en sådan kriminell som vi har att göra med 
nästkommande trettio åren. Så att där har vi ju ett gemensamt intresse, just, när det 
gäller ungdomar, tycker jag. Det är där som det skiljer sig mest. Vi jobbar ju för att få 
mindre jobb kan man säga alltså, i framtiden. 

Det är alltså stor skillnad på hur förhören sker beroende på om det är med en vuxen eller med en 
ungdom. Poliserna förtydligar att de vill ungdomens bästa, inte få dem inlåsta. De anser att om 
ungdomen fångas upp i ett tidigt skede ökar chansen att få ungdomen på bättre tankar och sluta 
med kriminalitet. Har de gått för långt in i ett kriminellt beteende är polisernas erfarenhet den, att 
det inte går att få personen ur den situationen. Fortgår den kriminella livsstilen med missbruk 
som blir tyngre och skulder som ökar, anses de personerna som ”hopplöst förlorade” av 
poliserna. Det är få individer som lyckas bryta sig ur den situationen enligt poliserna. De menar 
vidare att dessa personer ofta efteråt använder sina erfarenheter och blir föreläsare och 
inspirationskällor för andra.   

Ola och Jon försöker i samband med förhören att motivera ungdomen att välja ett bättre 
alternativ än brottets bana. Genom att bemöda sig att få både ungdomen och föräldrarna att inse 
allvaret i situationen ökar förutsättningen att nå fram med det budskapet menar de. Trots att det 
inte finns inskrivet som en grund för utredning enligt 31 § LUL att förhöra barn med primärt 
syfte att avskräcka dem från fortsatt brottslighet så lyfts just den aspekten fram av flera poliser 
och socialtjänstarbetare (Brottsförebyggande rådet [brå] 2008). Det gäller det främst de förhör där 
barnet är under 15 år. Kontakten med föräldrar är viktig då de tillsammans med polisen kan 
skapa en allians för att markera att de tar avstånd från brott. Även i andra situationer än förhöret 
är kontakten med föräldrar viktig gällande brottsförebyggande åtgärder. Jon beskriver att prata 
med föräldrarna är mycket viktigt fast det inte står med i några polisiära instruktioner, eftersom 
det försvårar för ungdomarna att ljuga för sina föräldrar. Om föräldrarna pratar med andra 
föräldrar har de större koll på vad ungdomarna gör. Dessutom kan det i vissa fall vara så att dessa 
kontakter sker mellan olika sociala grupperingar. Det är viktigt att ta med polisens syn eftersom 
de träffar ungdomarna på fritiden och ser hur de agerar där. Forkby (2004) kom fram till i sin 
studie att det är viktigt att tänka på att inte stanna vid att se ungdomen som enda problemet, utan 
även lyssna till hur ungdomen uttrycker problem som finns i familj, skola och fritid. Där kan man 
då tänka att polisen har en viktig roll som socialtjänsten ska vara lyhörd inför. Vidare berättar 
poliserna att om det är en ungdom som de verkligen tycker är på glid är deras mål att ungdomen 
ska omhändertas enligt LVU. De tycker det är viktigt både för ungdomen och dennes kompisar 
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att bryta det negativa mönstret. Här är också extra viktigt att någon från socialtjänsten deltar vid 
förhöret. Ola: 

Han måste bort, kanske inte bara för att rädda honom men för att rädda kompisarna 
som han är på väg att dra med sig ner. För det har gått så långt att vi vill få bort den 
här. Då, är det ju extra viktigt att någon från socialen är med, kanske gärna den här 
personens handläggare för då har de ju alltid en utredning på gång. Då har vi sett till 
att ta reda på vem handläggaren är eller åtminstone, hälsat någon kontakt på soc att, 
vi har förhör med den här och den här och det vore väldigt bra om handläggaren är 
med på förhöret och då har vi ju inte fått nej någon gång tror jag.  

Både Eva och Ida, som arbetar med ungdomar, bekräftar att de deltar vid polisens förhör när det 
gäller en ungdom som är aktuell hos dem. Poliserna fortsätter att berätta att ett av skälen till att 
det är så viktigt att socialtjänstarbetarna deltar är att de ska få se en annan bild av ungdomen.  

Ett resultat som Edvall Malm (2012) uppvisar i sin avhandling överensstämmer med det som vi 
fann i vår undersökning nämligen att socialtjänsten prioriterar att delta i förhör när de blir kallade 
av polis. Förhöret kan ses som en slags förhandsbedömning av socialtjänsten och som en 
möjlighet att erbjuda hjälp men också en bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga. 
Situationen i förhörsrummet gör att ungdomens beteende kan vara annorlunda mot det som den 
visar upp för socialtjänstarbetarna i andra lägen. Detta för att skuldfrågan ska utredas i första 
steget och sedan de eventuella sociala problemen i steg två. Detta arbetssätt förmedlar till barnet 
och föräldrarna att polis och socialtjänst har en enhetlig bild av hur dessa situationer ska hanteras 
(Brottsförebyggande rådet [brå] 2008).  

 Ola säger så här om förhören: 

Handläggaren har kommit hit och varit med på förhöret för att få en annan bild av 
personen. För det är ju en annan miljö att sitta på polisstationen och förhöras 
misstänkt för ett brott. [---] Det kan vara bra för handläggaren att få upp ögonen 
ibland för hur de för sig i den situationen. För en del blir tokiga i förhörsrummen, 
bankar och slår i väggar, en del säger inte ett ord istället och det kan vara bra att få se 
det. [---] Känns rätt skönt för oss att det är någon annan än vi som ser det! 

Tonen i förhörsrummet kan bli skarp för att få fram ett erkännande av ungdomen. Eva tycker att 
det är hårda tag ibland och att det inte är så lätt att få till ett LVU, det krävs ett betydande 
underlag för det. Jon berättar varför det är viktigt att få fram ett erkännande av andra skäl också: 

Vi kan vara ganska hårda, för att få fram ett erkännande. Och syftet i de flesta fall, det 
är ju att ett erkännande är ju bra när man kommer upp i rätten sen. I det här fallet är 
det ju ännu viktigare att få fram ett erkännande. För om han inte erkänner att han 
röker hasch till exempel, då har man ju en skaplig bit kvar innan man har löst 
problemet. Så att ett erkännande, med föräldrar och soc närvarande det har inte med 
med brottsutredningen att göra oftast utan det är ju att vi vill… det är ju ett stort steg 
på vägen för honom till förändring om han kan erkänna vad han har gjort. Och 
därför kan vi vara gaska tuffa när vi vill ha ett erkännande av något sådant brott, till 
exempel narkotikabrott då även om det kommer bli lite dagsböter för mamma kanske, 
det är, det är helt ointressant, utan det är beteendeförändringen som tar ett stort steg 
framåt om vi kan få honom att erkänna.  

Man kan här se exempel på att polis och socialtjänst bidrar med olika slags inflöden i systemet, 
inflöden är enligt Repstad (2012) bemanning och klienter samt resurser. I förhören möts de olika 
organisationerna tillsammans med ungdomarna och föräldrarna vilket ger inflöde in i systemet 
från flera håll. Polisen styr förhören och försöker nå fram till ett erkännande hos ungdomen när 
de har kännedom om brottslig aktivitet. När erkännandet kommer ifrån ungdomen själv är det ett 
första steg mot en beteendeförändring i riktning mot ett liv utan kriminalitet. 
Socialtjänstarbetarna använder informationen (inflödet) från poliserna och ungdomen och för 
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vidare den energin till bedömningen om vilken insats (genomflöde) som behövs. Om det är så att 
det arbete som socialtjänst och polis i samverkan med en ungdom resulterar i en 
beteendeförändring hos den unge, ses det i ett systemteoretiskt perspektiv som en 
återkopplingsslinga. Detta för att resultatet av utflödet, det vill säga, att den unge exempelvis har 
slutat med brottslig aktivitet vilket också i sin tur påverkar samhället och den samverkan mellan 
socialtjänst och polis som bidrog till det resultatet. Systemen är i ständig rörelse och påverkas i 
olika riktningar av det som strömmar tillbaka in i systemen.  

Poliserna som vistas ute på fältet ser när ungdomar befinner sig i brottsliga miljöer och arbetar 
med att skaffa fram underlag för socialtjänsten, inte för att det saknas utan snarare producera det 
på ett begripligt sätt för socialtjänsten så att det kan fattas beslut. Poliserna är samstämmiga i det 
Jon säger:  

Det är ju därför vår samverkan med soc som har blivit som den har blivit, den är ju 
mer eller mindre ett måste, för det är ju soc åtgärder som är våran slägga. […] Det är 
ju socialtjänstens åtgärder med LVU som yttersta egentligen, som vi har som vårat 
slagträ, och för att uppnå det måste vi se till att soc får underlag till det.  

 

Här visar poliserna tydligt att de har förståelse för hur de måste arbeta för att nå sina mål. De är 
beroende av socialtjänstens insatser då de själva saknar alla de resurser som krävs för att få 
kriminella ungdomar att byta bana. Socialtjänstarbetarna är också beroende av polisens åtgärder 
för att kunna arbeta vidare med ungdomarna men de beskriver det inte på motsvarande sätt som 
poliserna gör, det vill säga, som ett slags beroendeförhållande för att nå målen. 
Socialtjänstarbetarna nämner förvisso anmälningar som nödvändiga för att de ska kunna agera. 
Toleransen tycks ibland vara högre hos socialtjänsten gällande ringa brott då det kan ses som att 
ungdomen testar sig fram och själv väljer ”rätt” väg sedan. Ida på socialtjänsten pratar om att 
toleransen för destruktivt beteende som att röka hasch till exempel också ökar på grund av att det 
är allt vanligare att ungdomar testar droger idag. Ida menar att en del ungdomar kanske bara 
provar en eller två gånger sedan aldrig mer, det är så olika. Dock framför Ida i samtal med 
ungdomar och deras föräldrar att det är oroväckande att ungdomen testat narkotika. 
Fortsättningsvis berättar Ida att det är viktigt att socialtjänsten får in anmälningar av exempelvis 
polisen, för att kunna agera kraftfullt och ansöka om LVU-vård. Det är flera aspekter som spelar 
in i socialtjänstens bedömning, det är; familjesituationen; tidigare kännedom och vilka resurser 
som finns hos föräldrarna och ungdomen själv. Här finns en samsyn hos polis och socialtjänst 
gällande vikten av att göra anmälningar eftersom det är det som är bärande för vilken insats som 
kan sättas in.  

Avslutningsvis berättar socialtjänstearbetaren Eva vad hon tycker att ett samarbete med polisen 
ger, förutom att få underlag för vilka insatser som behövs sätta in, så tycker hon att poliserna ger 
henne trygghet i yrkesutövningen. Eva:  

Men dom är bra att ha, som en.. ett skydd ibland, faktiskt.  För vi är utsatta, vi är en 

utsatt grupp. 

Här är det också viktigt ur ett systemteoretiskt perspektiv att vara uppmärksam på skillnaderna, 
att se och utnyttja de variationer som finns för att kunna använda de inneboende resurser som 
systemet har. För att polisen och socialtjänsten inte ska gå om varandra och förlora kontrollen 
krävs att medvetenheten ökar för att ta tillvara systemets potential och inte lägga 
problemlösningen utanför systemet. Det är här lyhördheten som Öquist (2008) säger, är det 
effektivaste sättet att vinna kontroll över ett skeende. Utmaningen blir att hantera motståndet 
mot förändring från ungdomen och det görs genom att inte stirra sig blind på vad som ska göras 



25 
 

utan hur säger Öquist (2008). Sättet att tänka om problemet spelar stor roll för problemlösningen 
vilket i synnerhet poliserna är medvetna om.  

 

6.4 Sekretess – främst en hämmande faktor för samarbete 

Sekretessen inom socialtjänsten är en förutsättning för att skapa en relation med dess klienter så 
att ett samarbete dem emellan kan komma till stånd (Norström & Thunved 2010). Denna 
sekretess har även en annan sida där den nämns som ett vanligt hinder för samverkan mellan 
verksamheter som bedrivs i offentlig regi, enligt Norström & Thunved (2010). Trots en 
samstämmighet om ett gott samarbete från samtliga informanter svarar de att sekretessen inom 
socialtjänsten kan utgöra ett hinder för samarbetet. Två informanter på socialtjänsten upplever 
inte att sekretessen är ett hinder men tror att den kan uppfattas så av polisen. En annan 
informant på socialtjänsten tycker att tystnadsplikten kan utgöra ett hinder i samarbetet. Eva 
uttrycker sig så här om tystnadsplikten i samarbetet med polisen: ”Det försvårar ju mycket, det 
gör det ju.” Vidare menar Eva att beroende på hur stor kunskapen är om sekretessen, hanteras 
den på ett lämpligt eller mindre lämpligt sätt, vilket är avgörande för huruvida den stjälper eller 
hjälper. Med det menar Eva att tystnadsplikten är en viktig del men att den inte ska stå i vägen för 
den hjälp ungdomen behöver. Utan samtycke från vårdnadshavarna kan inte socialtjänsten lämna 
information vidare till polisen. 

För ungdomens bästa försöker Eva skapa en god relation till föräldrarna genom att prata med 
dem om situationen. På så sätt kan ett sekretessbrytande ske genom att de lämnar samtycke. 
Socialtjänsten får även in uppgifter om mindre grova brott som inte ger några större 
straffpåföljder och tycker då i vissa fall att det är huvudsaken att de vet om det i första hand, 
enligt en av de socialtjänstarbetare vi intervjuat. Detta är inte för att låta ungdomen ”komma 
undan” utan för att det räcker att de själva vet, för att de ska kunna sätta in rätt insatser. Just i de 
situationer som det saknas samtycke tycker Pia att det ibland kan kännas lite besvärligt i 
förhållande till polisen: ”De vill ju ha mer information av oss än vad vi får ge och där kan man ju 
känna sig lite stönig (dum) när man inte ger ett svar, för det gör man ju inte.”  

Poliserna i sin tur beskriver att där socialtjänsten inte får uttala sig så ligger det i polisens kultur 
att de måste berätta för socialtjänsten snarare än att inte säga något. Två av poliserna, Ola och Jon, 
är väl medvetna om att det finns en sekretess inom socialtjänsten och att det är något som 
socialtjänsten dessutom ofta för på tal. De tror att kunskapen om sekretesslagen, som står i 
förarbetena, är bristfällig när en socialtjänstarbetare väljer att vara helt tyst om en ungdom på glid. 
De menar att det inte kan vara syftet med sekretesslagen att undanhålla information som skulle 
kunna vara till gagn för ungdomens bästa i samarbetet med polisen. I intervjun med Ulf så säger 
han samma sak som Jon och Ola att det lagstiftaren menar med sekretessen är inte att sätta 
käppar i hjulen för den unges bästa genom att hålla för hårt på sekretessen. Ulf säger: ”Det ligger 
inte i den här individens intresse att man har den sekretessen så att åtgärderna eller möjligheterna 
att kunna hjälpa till blir begränsade”. Poliserna uttrycker att socialarbetarens okunskap om 
förarbetenas mål och mening med sekretessbestämmelserna, hindrar samarbetet gällande den 
unges bästa. Ola utvecklar vad de menar samtidigt som han poängterar att samarbetet fungerar 
deras kommun: 

Ja, det är ju när det blir för låst med sekretessen, när en del får väldigt svårt. De vågar 
inte ens höra ett namn på någon som vi säger ibland. [….] Och då blir det fånigt när 
man får tala i gåtor om vem man kanske skulle kunna tänkas mena.  Som sagt var, vi 
ska mot samma mål, och då måste vi ju kunna samarbeta. Det handlar ju om den 
unges bästa, fast från två olika synvinklar. Då är det ju beklagligt att det inte fungerar 
fullt ut jämt då. Men som sagt var här tycker jag ju att det gör det. 
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Ola tror att det inom socialtjänsten kan vara så på grund av rädsla att säga för mycket och en 
tvekan inför att få reda på för mycket, för då krävs ett agerande från socialtjänstens sida. 
Förklaringen till det kan vara att det är svårt för socialtjänsten att agera utifrån allt för lösa 
grunder, det vill säga att när det enda som framkommer om ungdomen är att han befinner sig i 
dåligt sällskap. Poliserna tycker dock att det blir fel när socialtjänsten reagerar med att både hålla 
inne med information och stänga ute information för rädsla av att behöva agera bara av att höra 
ett namn. När enskilda professionella har svårt att samarbeta påverkar det hela organisationen på 
så sätt att hela organisationen kan få skulden för det (Blomqvist 2012). Poliserna Ola och Jon 
upplever att socialtjänsten har sekretesslagen och socialtjänstlagen som likstående. De menar att 
socialtjänstlagen ska vara ett styrdokument för verksamheten och sekretesslagen ska användas för 
att ingen ska fara illa. Här är det tydligt att poliserna någon gång erfarit att sekretessen faktiskt 
begränsat möjligheterna i samarbetet. I Edvall Malms (2012) studie upplever poliserna i högre 
grad än socialtjänstarbetarna att sekretessen är ett hinder i samarbetet kring enskilda ungdomar. I 
vår studie var det också poliserna som uppgav sekretessen som ett hinder i större utsträckning än 
vad socialtjänstarbetarna gjorde. Dock var socialtjänstarbetarna medvetna om polisernas syn på 
sekretessen och framförallt framgick det att en av socialtjänstarbetarna var mycket väl insatt i 
problematiken kring sekretessen i samarbetet.  
 
I parintervjun med poliserna diskuteras sekretessen och hur svåra gränsdragningar kan vara för 
den professionelle. Det finns en rädsla för att göra fel ibland och frågan är om det kan leda till 
felaktiga ageranden? Jon svarar: ”Så är det ju hos oss med. Det är en hårfin skillnad mellan succé 
och göra fiasko.” Trots det faktum att polisen delger oss dessa beskrivningar av hur sekretessen 
inom socialtjänsten ibland hindrar det goda samarbetet, framhåller alla intervjuade poliser att 
samarbetet ändå inte bara fungerar, utan att det dessutom är gott.  

När vi utförde intervjuerna hade en ny sekretessbrytande lag varit i kraft sedan årsskiftet. 
Beroende på när intervjuerna skedde för de olika informanterna utgjorde detta i tid som lagen 
funnits allt från 3-5 månader. Eva nämner detta som något som underlättar samarbetet mellan 
socialtjänsten och polisen samt att det är då barnens bästa kommer i första rummet. Eva 
uttrycker att det är ungdomens bästa som är jätteviktigt för henne. Ida ger uttryck för att hon inte 
lagt märke till någon större skillnad med den nya lagen då hon menar att hon självklart anmäler 
om misstankar finns om att brott har begåtts till berörd myndighet ändå. Ola och Jon hoppas på 
att de nya sekretessbrytande bestämmelserna ska få genomslagskraft hos socialtjänsten men vid 
tidpunkten för intervjuerna hade de inte märkt någon större skillnad. Ola tror att lagen med dess 
specifika betydelse för vad som kan yttras av socialtjänsten ännu inte har förankrats. Ulf däremot 
tycker att det har märkts en skillnad sedan lagen trädde i kraft. Han säger att det varit lite 
krångligare med sekretessen innan men att det har öppnats upp nu.  

För att förankra analysen teoretiskt använder vi systemteorins generella överblick av sociala 
processer. Där ingår begrepp som energi och information för att definiera det bränsle som håller 
systemet vid liv. Energi kan således bestå av många olika saker beroende på vilket system det är, 
informellt eller formellt. Samarbetet mellan socialtjänst och polis ser vi som ett system i sig, som 
befinner sig emellan de båda respektive organisationernas egna system. Eftersom både 
socialtjänst och polis är myndigheter blir samarbetet ett så kallat formellt system (Repstad 2012). 
Alla system har gränser som är mer eller mindre öppna för utbyte med sin omgivning. Det system 
som vi fokuserar på här består av två myndigheter och dess gemensamma klienter, som i detta 
fall utgörs av ungdomar. Systemets fördel är att det arbetar tillsammans för att få ett inflytande 
över klienten på ett värdefullt sätt, som här då polis och socialtjänst samarbetar för ungdomens 
bästa.  Sekretessen kan med systemtänkandet vara en faktor som bromsar flödet i systemet. Det 
som är mest framträdande med sekretessen som hinder för samarbetet är att den hindrar 
poliserna från att se helheten, vilket i sig är en viktig förutsättning enligt systemteorin. Helheten 
har alltid företräde i systemteorion, då den är större än summan av delarna. Enligt Öquist (2008) 
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har människor tendenser att lägga skulden för problem utanför dem själva, i själva verket ligger 
problemet i systemet självt. För att ha ett fungerande system krävs öppenhet och flöde in och ut 
genom systemet. Lättnader i sekretesslagstiftningen utgör därför en möjlighet till ett annat 
informationsflöde mellan socialtjänst och polis vilket i sin tur då påverkar flödet i systemet. I det 
här fallet har staten, det stora systemet, varit en katalysator för den kommunikation som nu kan 
ske mellan polis och socialtjänst. Det ligger hos mottagaren av informationen, i detta fall polisen, 
som kan få mer information att ge respons på, vilket påverkar den fortsatta processen i systemet. 
Om dessa lättnader i lagen är tillräckliga för att öka genomflödet är ännu oklart då lagen, som 
sagt, nyligen trätt i kraft vid tiden för intervjuerna.  

Här har det stora systemet som är samhället, gjort förändringar i lagen för att nå målen. 
Justeringar sker i systemen genom den direkta feedback som resultaten ger. Resultaten är det 
utflöde som ger effekt på omgivningen. Exempelvis om ungdomen fortsätter att vara kriminell, 
ger det signaler tillbaka till systemet om att något behöver förändras. På så vis är ett system alltid 
dynamiskt och föränderligt enligt Repstad (2012), och den rörelse som sker i systemet är 
nödvändig för systemets överlevnad.  

 

6.5 Samarbete på fältet – främjande faktor för samarbete 

Det övergripande målet för Eva och Ida på socialtjänsten är att förebygga, följa upp och 
behandla sociala problem som kriminalitet och missbruk bland ungdomar. Där ingår även den 
uppsökande verksamhet som kallas ”fält”. Den är numera begränsad till vissa, så kallade, 
riskhelger som valborg, skolavslutning, halloween och lokala kommunala festligheter då 
ungdomar kan vara ute och fara illa. Ida berättar att fältarbetet ger en god kontakt med de poliser 
hon arbetar med vilket gör att hon lättare kan kontakta dem sedan i hennes arbete som utredare.  

Enligt Larsson Swärd (2009) tycker poliser i Söderköping och Norrköping att ”fältare” måste 
komma ut i verkligheten igen och inte bara sitta inne på kontoren. Fältverksamheten är således en 
viktig hörnsten i arbetet kring ungdomar. Polisen Ola ger sin syn på fältverksamheten: 

En bra fältgrupp tidigare som har haft samarbete med de ungdomspoliser som har 
varit våra företrädare och nu är det inte riktigt så längre, men på något vis har det 
länkats ihop ändå så att vi har, det finns något mellanting upplever jag i alla fall. Så att 
vi har en bra, både informell kontakt och helt formell. 

Det tidigare fältarbete som utfördes innan 2009 anses både av poliserna och socialtjänstarbetarna 
vara den grund som deras goda samarbete vilar på än i dag.  Enligt Edvall Malm (2012) är den 
geografiska närheten en stor del i att samarbetet anses fungera bra med möjlighet till personliga 
möten som bra förutsättningar för det lokala samarbetet. Det är just på fältet som samarbetet 
mellan de olika organisationerna anses fungera bäst enligt Edvall Malm (2012), i de intervjuer hon 
utfört med både poliser och socialtjänstarbetare, att de intog ett mer stödjande förhållningsätt 
gentemot ungdomarna i det uppsökande arbetet.  

I vår studie har socialtjänstarbetaren som var med då fält fanns, berättat att de arbetade 
stödjande, även poliserna har uppgett det stödjande förhållningssättet parallellt med det 
brottsbekämpande. När socialtjänsten prioriterade och hade resurser för det uppsökande arbetet 
på fältet fanns det utrymme för att ha ett mer vardagligt samarbete där Eva beskriver det som att 
”Då kunde man ha det roliga ihop också. Äta tillsammans, skratta och ha roligt.” I det klimatet 
skapades ett förtroende för varandra som håller än trots att det uppsökande arbetet numera bara 
är under vissa riskhelger. När utrymmet för fältarbetet minskade gjorde poliserna och 
socialtjänstarbetarna det bästa av situationen och bevarade de goda relationer som byggts upp 
under lång tid. Poliserna har dock i praktiken fått överta delar av det fältarbete som 
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socialtjänstarbetarna gjorde uppger de i intervjuerna, men genom att veta vilka förutsättningar 
som finns för respektive organisation så gör man så gott man kan uppger båda sidor.  

Systemet, som utgörs av samarbetet mellan polis och socialtjänst, har i den undersökta 
kommunen, särskilt i samarbetet på fältet, en så kallad homeostas. Detta innebär att det finns en 
jämvikt trots att inflödet förändrar systemet (Payne 2008). Polisen och socialtjänsten lyckas här 
bevara sin grundläggande identitet vilket är en förutsättning för att organisationerna ska fungera 
och utföra sina uppdrag. Ett sådant tillstånd där inflödet via de båda organisationerna och 
ungdomarna bearbetas och används till sin fördel samtidigt som var och ens kärna bibehålls är ett 
stabilt system. I samarbetet på fältet stärks kopplingarna i systemet och de olika kunskaperna från 
respektive organisation tas tillvara, på ett för systemet, fungerande sätt. Variationer 
uppmärksammas och utnyttjas på bästa sätt, av både polis och socialtjänst, i sina kanske mest 
verksamma positioner i samarbetet.  

  

6.6 Sammanfattning av resultaten 

Resultaten i vår studie visar på den skillnaden att en av socialtjänstarbetarna har större förståelse 
för att sekretessen kan utgöra hinder och att det missgynnar både samarbetet och den unges 
bästa. Tystnadsplikten som regleras av sekretesslagen påvisas som en hämmande faktor i 
samarbetet mellan polis och socialtjänst i vår studie. Ett sätt att hantera detta är att be 
vårdnadshavare om samtycke. I denna kommun har systemet fungerat redan innan det blev 
ändringar i sekretesslagstiftningen vilket tyder på att de hittat effektiva sätt att använda de 
resurser inom systemet som de förfogar över. Gällande sekretessen förefaller polisen och 
socialtjänsten ha hittat ett fungerande arbetssätt utan att röja sekretessen på ett felaktigt sätt. Om 
det skett genom frekventa samtycken från vårdnadshavarna framgår inte av intervjuerna. De olika 
organisationernas mål skiljer sig åt men förenas i att de vill hindra att ungdomen utvecklar en 
kriminell identitet. Här framkommer att polisen upplever ett beroendeförhållande till 
socialtjänsten i högre grad än vad socialtjänsten upplever med polisen. Det är tydligt att 
socialtjänstens insatser för ungdomarna är det som kan hjälpa ungdomarna att byta bana. 
Främjande faktorer för samarbete nämner en socialarbetare här som ”vilja och förmåga att 
samarbeta”. Fältverksamheten utgör också en främjande faktor för samarbetet då de båda 
aktörerna arbetar tillsammans praktiskt i mötet med ungdomarna. Fältverksamheten som 
utgjorde en större del för några år sedan, nämns här som det som grundlade att samarbetet 
fungerar bra än idag. I samarbete vid förhör har samarbetet illustrerats av hur det rent praktiskt 
kan se ut dem emellan vilket också var en del av syftet med studien. Polisen upplever att 
socialtjänsten alltid vill delta vid förhör om de har möjlighet vilket ses som en gynnande faktor 
för samarbete. Även socialtjänstarbetarna delger en bild av att de vill delta vid förhören och att 
det ses som viktigt. Poliserna tycker det är synnerligen viktigt att socialtjänstarbetarna deltar i 
förhören för att då ges möjlighet att se ungdomen ur en annan synvinkel vilket är av betydelse för 
bedömningen av vilken insats som är lämplig. Socialtjänstarbetarna tycks helt hålla med om det 
då de alltid väljer att komma till förhören.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet av vår studie under rubrikerna; huvudresultat, 
resultatdiskussion samt metoddiskussion. Kapitlet kommer att avslutas med förslag till fortsatt 
forskning och en avslutande diskussion. 

 

7.1 Huvudresultat 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur samarbetet mellan polis och socialtjänst ser ut och 
hur det upplevs av de båda myndigheterna, vad som främjar respektive hindrar ett samarbete. Det 
huvudsakliga resultatet visar på att samarbetet i den undersökta kommunen fungerar bra och 
beskrivs som mycket gott. Det finns ett etablerat samarbete som arbetats fram under många år 
och som fortfarande fungerar tillfredsställande, även om den fältverksamhet som grundlade 
samarbetet nu är starkt neddraget. De ord som poliserna och socialtjänstearbetarna själva 
använde för att beskriva essensen av samarbetet var; ”ett naturligt inslag”; ”tight”; ”gott”; ”riktigt 
bra”; ”nära och tätt”. Dessa ord användes i positiv mening och indikerar att kontakten fungerar 
mellan de båda organisationerna. De läggs till de främjande faktorer gällande det goda samarbetet 
som vi ville undersöka. Det som genomsyrade informanternas svar var att det finns ett 
förtroende för varandra, vilket är en annan främjande faktor för samarbetet. Det framkommer 
även en vilja att hitta ett samarbete med de resurser som finns att tillgå. Viljan och förmågan att 
samarbeta lyfts fram som främjande aspekter för samarbetet. Forskning visar att om det finns en 
tät dialog på lokal nivå mellan polis och socialtjänst så kan de båda myndigheternas resurser 
användas optimalt och lösningar kan lättare hittas gällande ungdomsbrottsligheten 
(Socialstyrelsen 2008).  

I vår problemformulering fanns även en nyfikenhet på om poliserna och socialtjänstarbetarna 
upplevde att det fanns hinder för ett samarbete. Resultaten visade då att sekretesslagstiftningen 
upplevdes som hinder för samarbetet. Den beskrivs främst från polisernas sida som något som 
sätter käppar i hjulen både för hur en socialtjänstarbetare vågar agera samt hur socialtjänsten 
tolkar förarbetena till lagen, själva syftet, som poliserna anser inte fått genomslagskraft hos alla 
socialtjänstarbetare ännu. Det blir då en isolering och enkelriktning av värdefull information 
gällande ungdomen som istället kunde användas på ett effektivare sätt för att bryta det kriminella 
beteendet. Vissa informanter ser ungdomens bästa som mål och mening för hur samarbetet ska 
utföras på bästa sätt, utan att för den skull bryta mot lagen medan andra är lite mer försiktiga på 
grund av sekretessen. En hindrande faktor för samarbete kan vara att polisen skulle kunna 
uppfatta att socialtjänsten inte agerar utifrån att de inte kan informera polisen om vad som 
förekommer kring ungdomen. Det har även visat sig i en studie av Forkby (2004) då det kom 
fram att det fanns misstankar inom socialtjänstens egen organisation mellan avdelningar som 
berörde samma ungdom. Där visade det sig att det fanns tvivel om att ungdomen fick den hjälp 
den borde fått då de som arbetade som behandlande aktörer trodde att myndighetsutövarna bara 
satt bakom sina skrivbord och intresserade sig för själva myndighetsutövandet istället för klienten 
i sig. Då kan man tänka att om det finns schismer till och med inom organisationen, skulle det 
kunna vara ett ännu större problem mellan organisationer som samverkar kring samma ungdom.  

 

Det vi ser, är att de som arbetat längst med ungdomar är de som visar mer säkerhet i hanteringen 
kring sekretesslagstiftningen, det vill säga, genom att få samtycken och genom att de är trygga 
med vad som faktiskt får och inte får uttryckas emellan myndigheterna. Enligt Larsson Swärd 
(2009) har sekretesslagstiftningen aldrig haft som syfte att försvåra samarbetet mellan 
myndigheter, men att det dessvärre ofta felaktigt tolkats så, att det blir som att socialtjänsten 
gömmer sig bakom den och då är den inte till skydd för barnet, som det var menat från början. I 
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den undersökta kommunen fungerade samarbetet väl vilket betyder att fler eventuella hindrande 
faktorer inte nämndes. Fokus låg därmed på mer positiva aspekter i informanternas svar. 
Eftersom ändringar nu har skett i sekretesslagstiftningen kan det möjligtvis bero på att många 
kommuner har påvisat resultat som inte varit i linje med det som förarbetena till lagstiftningen 
menade innan lagändringen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vad är då nyckeln, knepet, tricket, den gyllene regeln? Kanske finns en av nycklarna i det som en 
av de vi intervjuat svarat: ”Äta tillsammans, skratta och ha roligt ihop”. Det var i alla fall så det 
började och det var, som sagt, på den tiden då det fanns en fältgrupp. Det är när vi tolkar våra 
resultat som det tydligt framkommer att det uppsökande fältarbetet lade grunden för det goda 
samarbetet gällande ungdomar. Då fältgruppen fanns var kontakten som tightast och då hade till 
och med personalen från socialtjänsten ett eget rum på polisstationen. Efter att fältgruppen lades 
ner, för några år sedan, så har den goda kontakten funnits kvar. Med andra ord har samarbetet i 
denna kommun arbetats fram under en längre tid och med gemensamma krafter lyckats bygga 
upp en form av strategi för att få det hela att fungera.  Enligt Edvall Malm (2012) var det 
samverkan på fältet som ansågs fungera bäst av de hon intervjuat. Även vår undersökta kommun 
tyckte samma sak och bestämde sig för att försöka behålla det fungerande samarbetet trots 
förändrade förutsättningar och verkar ha lyckats med det. 

Det som anges som det starkaste skälet till att det fungerar, eller för att använda vår egen 
frågeställning: det som främjar ett samarbete är just att det är en liten kommun och att man har 
nära till varandra, både rent geografiskt och rent tillgänglighetsmässigt. Samma resultat visar 
Edvall Malm (2012) i sin studie att möjliget till personliga möten som en geografisk närhet ger är 
som något som främjar samverkan. Alla i vår studie säger att de utan problem, lätt kan ta luren 
och ringa bara för att fråga något. De har ”ansikten på varandra”, som de alla nämner som en 
trygghet i kontakten. Det är en tydlig parameter som gör att avståndet mellan dessa båda 
organisationer inte känns långt. Med andra ord är den mellanmänskliga kontakten mycket viktig 
och främjar samarbetet, detta tillsammans med det faktum att man vet vilka de på ”den andra 
sidan” är. 

Finns det då något som hindrar samarbetet? Enligt bland annat Brottsförebyggande rådet (2008) 
anses det vara sekretessen som är det största hindret för samarbete. Dock ses inte detta alltid som 
ett hinder i denna kommun då vissa mer erfarna professionella har hittat bra strategier för detta. 
Det finns med andra ord inte direkt något som ”hindrar” samarbetet, men det finns ändå saker i 
samarbetet som ibland skapar en viss friktion. Polisen menar att eftersom de som arbetar på 
socialtjänsten endast träffar ungdomarna under mer ordnade former gör att de inte ser ungdomen 
i ett större perspektiv. Socialtjänsten kanske heller aldrig träffar offret, något som även detta gör 
att socialtjänstarbetarna inte får hela bilden. Därför anser polisen att det är oerhört viktigt att 
representanter från socialtjänsten är med på förhör då ungdomarna kan visa upp helt andra sidor. 
Socialtjänsten får då en bättre inblick i vad det faktiskt är ungdomarna har gjort mot sina offer. På 
så sätt sammanfogas bilden av polisens syn på ungdomen som ”buse” som kontrast till den bild 
som socialtjänsten kanske ser mer av, som ”stackare”.  

Man kan resonera som så att socialtjänsten fokuserar på det naturliga systemet i ungdomens värld 
som innefattar familjen och att detta ska fungera. Polisen å sin sida fokuserar också på det 
naturliga systemet, men i det systemet inkluderas även vänner till ungdomen. Och det kanske 
egentligen är just där i den delen av det naturliga systemet som det viktigaste sker i just denna 
ålder som dessa ungdomar befinner sig i. Denna unika inblick i ungdomarnas värld missar 
socialtjänsten eftersom man inte kan ta med hela kompisgänget på möten och man kan inte se 
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klienten i dess naturliga miljö, utan inne på ett välordnat kontor. För att socialtjänst skulle få 
möjlighet att få en inblick i den delen av ungdomens liv så borde man med andra ord se 
ungdomarna i det sammanhanget och det kan de bara göra om de skulle arbeta tillsammans med 
poliserna ännu mer, och som sagt, befinna sig ute på fält igen. Man skulle även kunna resonera 
som så att socialtjänsten ser till bakgrunden hos sina klienter, det vill säga familjesituationen, och 
detta blir i förlängningen orsaken till att klienterna blir den de blir och agerar som de gör. Polisen å 
sin sida ser verkan av bakgrunden, det vill säga umgänget som ungdomen hamnar i och de saker 
den gör. Med andra ord, orsak och verkan i sin tydligaste form.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Den största styrkan för vår studie, anser vi, är att vi valt att använda kvalitativ metod eftersom 
detta bäst passade vårt syfte med studien, nämligen att utifrån intervjuer tolka och få en ökad 
förståelse utifrån vår frågeställning. Vi ville med andra ord få ett så mångsidigt perspektiv som 
möjligt av det studerade fenomenet, samarbetet. Att använda sig av enkäter hade inte gjort det 
möjligt att få de nyanser i svaren som vi fått. Med tanke på att vi, som sagt, visste så pass lite om 
polisens arbete hade gjort det svårt att ställa rätt frågor från början. Som det var nu hade vi 
möjlighet att i själva intervjusituationerna korrigera våra frågor och istället ställa mer relevanta 
frågor då vi märkte att detta behövdes. Vi var även ute efter att träffa de vi intervjuade för att få 
möjlighet att se helheten i form av kroppsspråk, tonfall och annat. Vi utförde våra intervjuer som 
både enskilda intervjuer och en parintervju. Att det blev så berodde på de olika informanternas 
möjligheter att delta rent tidsmässigt. Vi hade som tanke, i början av vår studie, att vi skulle 
använda oss av en fokusgrupp vid intervjutillfället, men detta visade sig vara svårt att genomföra. 
Dels eftersom det hade krävts fler informanter, men även beroende på att det hade varit svårt att 
få alla att ställa upp på samma tid då våra informanter hade mycket olika arbetstider.   

Det kan anses som en svaghet för vår studie, att vi inte visste mer om polisen innan, och att vi 
själva borde ha tagit reda på mycket mer om polisen än vad vi gjorde. Detta eftersom vi då hade 
haft ett tydligare fokus i intervjusituationen. Nu blev allt så nytt och intressant att vi i 
intervjusituationerna hade svårt att begränsa oss till vårt ämne och istället lät samtalet flyta ut lite 
väl mycket till andra områden som vi blev nyfikna på. Detta innebar att vi fick väldigt mycket 
material som dels tog lång tid att transkribera och som dels var irrelevant för just vår studie.  

Något ytterligare att nämna som en svaghet i studien är att ingen av oss är vana intervjuare. Detta 
kan självklart ha fört med sig att vi i vår iver att utföra så utförliga intervjuer som möjligt för att 
få med så mycket material som möjligt, istället eventuellt kan ha missat viktiga aspekter.  

En av de största styrkorna i vår studie och något som kan anses väga upp för det faktum att vi 
båda, dels var ovana intervjuare, men även att vi som intervjuare lät samtalet i intervjusituationen 
flyta ut till andra områden, är att de vi intervjuade var ytterst erfarna och framförallt fokuserade 
på frågeställningen och intervjusituationen. De var tydligt införstådda med vilket ämnet var för 
vår studie, vi fick även intrycket att de uppskattade att bli intervjuade samt att de gärna ville få 
fram sina åsikter då de tydligt och vid ett flertal tillfällen även poängterade att ämnet för studien 
var viktigt. 

I den kommun där vi har utfört vår studie, finns en tydlig samstämmighet om synen på 
samarbetet vilket kan anses som en styrka för studien. Våra informanter har alla svarat att 
samarbetet fungerar bra här. Då det även, som vi nämnt, är så att detta är en liten kommun och 
de informanter som är aktuella för vår studie är få och att det faktiskt just är dessa vi har lyckats 
intervjua, gör att man kan anse detta som ytterligare en styrka eftersom de som studien i högsta 
grad handlar om, också är de som har svarat.  
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Vad gäller generaliserbarheten (som enligt Malterud (2009), är ett begrepp man endast bör 
använda i undantagsfall då detta kan ge orealistiska tankegångar eftersom man få intryck av att 
detta är ett resultat som kan anses vara allmängiltigt) för vår studie, kan denna anses vara hög. 
Det resultat vi fått fram, det vill säga att samarbetet fungerar bra i denna kommun på grund av att 
båda parter verkligen vill samarbeta och även faktiskt har lagt sig vinn om att samarbetet ska 
fungera, är något som man kan anse bör gälla i alla kommuner. Med andra ord kan man tänka att 
om alla vill samarbeta och bjuder in till detta så borde ett fungerande samarbete gå att få 
välfungerande. Dock kan man inte ta för givet att alla faktiskt vill samarbeta och då kan det vara 
mycket svårt att få till ett gott samarbete även om vissa av de inblandade önskar detta.  

Tillförlitligheten i vår studie kan anses vara god då vi som sagt fått så pass liknande svar av 
informanterna och det faktum att dessa informanter även arbetar tillsammans gör dessa bäst 
lämpade att svara på frågor om just samarbetet. I och med detta är vårt urval av informanter 
högst representativt för vår studie. Även det faktum att synen på samarbetet har varit gott under 
så pass lång tid som flera år och att de alla arbetar för att samarbetet ska fortsätta fungera bra kan 
man inte anse att det i denna studie skulle kunna finnas någon slumpfaktor som skulle kunna 
påverka resultatet åt ett annat håll vid en ny studie. Skulle denna studie göras om, skulle med 
andra ord resultatet med högsta sannolikhet bli detsamma.  

Till en början undersökte vi möjligheten av att använda oss av en fokusgrupp. Dock insåg vi 
ganska snart omöjligheten i detta just på grund av att det hade varit mycket svårt att få alla att ha 
möjlighet att delta samtidigt.  Detta hade dock varit mycket intressant eftersom vi då hade tänkt 
att alla informanter skulle ha träffats på samma gång för intervju, något som förmodligen hade 
skapat en mycket intressant diskussion. En av de största behållningarna och styrkorna i vår studie 
anser vi nämligen är den parintervju vi fick. I parintervjun kunde man få igång en helt annan sorts 
samtal där informanterna uppmuntrade varandra att utveckla svaren på ett mycket bra sätt vilket 
gjorde att denna intervju är den där vi fått det mesta av vårt material ifrån till vårt resultat och vår 
analys. Har man endast enskilda intervjuer missar man, enligt oss, det unika samtalet och 
samspelet som en parintervju innebär.  

Hade vi haft möjlighet, så hade vi även velat intervjua ungdomarna som, så att säga, är de som 
själva samarbetet handlar om. En sådan studie hade kunnat visa hur samarbetet fungerar från 
individens perspektiv och inte endast utifrån organisationernas perspektiv vilket hade kunnat ge 
en mer fullständig och framförallt mycket lärorik och intressant bild av samarbetet. Vi hade även 
en önskan om att få följa med ut på fält för att se hur arbetet såg ut i verkligheten utanför 
intervjusituationen. Dessvärre gick inte detta då det inte varit etiskt korrekt eftersom vi i sådana 
fall hade träffat på ungdomar som inte själva valt att delta i vår studie. I och med detta har vi inte 
haft något annat val än att tro på det som våra informanter har sagt eftersom vi inte har kunnat 
uppleva deras samarbete med egna ögon. Vi har inte heller, i och med detta, kunnat ta reda på 
vad ungdomarna har för åsikt om samarbetet mellan polis och socialtjänst. Det är i och med detta 
mycket möjligt att vi, om vi hade intervjuat ungdomarna, fått ett annat resultat.  

Ska man tänka på andra sätt vi kunde utfört vår studie så hade det varit oerhört intressant att 
även utföra en studie i en annan kommun där inte samarbetet fungerar bra för att se hur de 
resonerar där och hur det ser ut då samarbetet brister. 

Det som vi ser som den största fördelen med vår studie är att vi har skaffat oss en unik insikt i 
polisens och socialtjänstens samarbete. Vi har på detta sätt fått en annan syn på polisens roll och 
kan bättre förstå deras resonemang, något som vi tror att vi kommer att ha stor nytta av i vårt 
framtida yrkesliv. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Lite tvärtemot de tankar kring sekretessen vi fått fram i vår studie hävdar Edvall Malm (2012) i 
sina reflektioner att det finns en fara med de nya lättnaderna i sekretessen kring ungdomar som 
begår brott. Detta för att det då blir en informationskanal från socialtjänst till polis, vilket leder till 
ökad kontroll av ungdomar genom spaningsarbete, där avsikten är att skydda allmänheten i första 
hand. En kontroll av ungdomar som redan befinner sig i en utsatt situation skapad av den 
övergripande socialpolitiska nivån enligt Edvall Malms (2012) resonemang. Då är risken stor att 
ungdomen blir belastad som individ för strukturer och diskurser som samhället lagt på dem och 
detta försvårar då möjligheten att ge dem rätt hjälp. Genom att diskutera och förhålla sig på ett 
mer stödjande sätt, kan ungdomar få adekvat hjälp resonerar Edvall Malm (2012). Vidare anser hon 
att sekretessen ska skyddas och att polisen ska ha andra informationskällor än socialtjänst på 
grund av att det inte är förenligt med barnkonventionens bestämmelser för barns bästa. I vår 
studie framkommer det att polisen även har ett stödjande förhållningssätt, samt enligt de resultat 
vi fick fram ett påtagligt barnperspektiv. Det vi efterfrågar gällande fortsatt forskning är huruvida 
de nya sekretessbrytande bestämmelserna faktiskt leder till mer kontroll av ungdomar eller inte, 
och vilka konsekvenser det i så fall får för våra ungdomar. 

 

7.5 Avslutande diskussion 

Vi har i vår studie, på sätt och vis, förutsatt att samverkan mellan organisationer är något som 
främjar individen och har goda effekter, men enligt Jensen & Kuosmanen (2008) så hävdar de att 
det inte finns någon forskning som tyder på det. De menar att inom människovårdande områden 
visar sällan forskning att det förhåller sig så att resultaten har blivit bättre med samverkan. Vidare 
nämner Jensen & Kuosmanen (2008) att samverkan är mer av ett modebegrepp i dagens 
samhälle. Vi tolkar ändock resultaten i vår studie så att informanterna såg en vinning i samverkan, 
inte bara för sin egen roll utan också för individen.  Vår undersökning har dock gett oss en bättre 
uppfattning om hur strukturerna för polis och socialtjänst ser ut. I ett övergripande perspektiv är, 
enligt vår tolkning, så att polisens uppgifter framstår som tydliga, och målinriktade medan 
socialtjänstens uppgifter som mer diffusa och komplexa. Polisen har väl synliga strategier för hur 
de arbetar, dels genom den värdegrund som enkelt finns tillgänglig på deras officiella hemsida. 
Att få fatt på en gemensam värdegrund för socialtjänsten är inte lika lätt då varje kommun kan 
välja att fokusera och formulera sig olika utifrån socialtjänstens portalparagraf.  

I och med denna studie har vi fått en insikt i hur polisens arbete ser ut och vi har även förstått att 
polisen ofta ser en helt annan bild av våra klienter än vad vi som socialarbetare gör. Detta är 
något som vi tagit till oss och förstår vidden av på ett annat sätt än innan studien. Vår ”aha-
upplevelse” är även den att poliserna i allra högsta grad var medvetna om att socialtjänsten är 
deras så kallade slägga för att nå målen i deras arbete. Socialtjänsten befäste inte denna samverkan 
på samma sätt. Dock uttryckte de att de har rollen som den myndighet som ska plocka 
ungdomarna ur kriminalitet och drogmissbruk genom att erbjuda rätt insats i rätt tid. Emellertid 
är det en svår uppgift och ofta finns en övertro till vad socialtjänsten faktiskt kan åstadkomma 
säger de. För att fånga upp en ungdom på glid krävs samverkan från flera håll än från polis, som 
skola och hälso- och sjukvård. Avslutningsvis vill vi understryka att dagens ungdomar är 
framtidens vuxna som ska axla ansvaret för kommande generationer.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Vad jobbar ni med?  
 

2. Vad har ni för kontakt med socialtjänsten/polisen? 

 
3. Beskriv relationen? 

 
4. Beskriv arbetsuppdraget i samarbetet med socialtjänsten/polisen?  

 
5. Finns det några särskilda riktlinjer från organisationens sida för ert jobb? 

 
6. Hur resonerar ni kring de ungdomar som ni vet eller misstänker håller på med droger och 

kriminalitet?  
 

7. Hur ser era gemensamma uppdrag ut med socialtjänsten/polisen?  
 

8. Beskriv de skillnader i arbetssätt/tankesätt som ni märker finns mellan er och 
socialtjänsten?  
 

9. Vad krävs det för att kunna samarbeta bra?   
 

10. Beskriv när samarbetet inte fungerar? 
 

11. Vad är det bästa med att ni samarbetar med socialtjänsten/polisen? 
 

12. Beskriv processen kring arbetet med ungdomarna?  
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Bilaga 2. Informerat samtycke 
 

 

 

Informerat samtycke 

 

Vi heter Åsa Hansson och Anna Lundblad Månsson och är studenter på Socionomprogrammet 

vid Karlstad Universitet och detta är vår sjunde och sista termin. Vi skriver nu en C-uppsats och 

denna intervju kommer att ingå i den. Vi kommer att intervjua både poliser och socialarbetare. 

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur samarbetet formas av de respektive 

professionernas egna arbetskulturer och hur de själva upplever samarbetet mellan Socialtjänst och 

Polis.  

Medverkan för denna intervju är helt frivillig och kan avbrytas närhelst Du vill fram till dess att vi 

lämnar in uppsatsen, därefter tillhör den Karlstad Universitet. Vi kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer där individskyddet konkretisera olika huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Vi redogör dessa krav muntligt 

innan intervjun. Det innebär dock att vi kommer att göra allt vi kan för att ingen utomstående ska 

kunna känna igen Dig i uppsatsen, då Ditt namn fingeras. För att minimera att kollegor och polis 

ska kunna känna igen Dig nämner vi inte vilken kommun vi inhämtat materialet ifrån.  

Med Din tillåtelse spelas denna intervju in för att kunna återges korrekt då vi kan komma att 

citera viktig information. Intervjun kommer att raderas efter transkribering på papper. Vi 

omfattas av tystnadsplikten och även vår handledare samt examinator som kan komma att ta del 

av materialet. Genom Din medverkan bidrar Du till värdefull information för vårt fortsatta arbete 

med C-uppsatsen och vi ber även om att få återkomma med kompletterande frågor om det 

behövs och Du godkänner det. 

Har du frågor, vill tillägga något eller avbryta Din medverkan kan Du kontakta oss.  

Åsa Hansson Tel: XXX                Email: XXX 

Anna Lundblad Månsson Tel: XXX                      Email: XXX 

 

Jag har tagit del av ovanstående och lämnar här mitt samtycke till medverkan. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


