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Förord 

Denna uppsats skrevs under året 2020 som präglades av covid-19 pandemin. Detta gjorde 

arbetet svårare men jag vill med det sagt inleda med att tacka mina respondenter från 

socialtjänsten och polisen för deras medverkan. Utan er hade det inte blivit någon uppsats och 

trots hårda restriktioner var det väldigt tacksamt att vi gemensamt kunde komma med 

alternativa lösningar för intervjuerna. I val av ämne till c-uppsatsen var det för mig inte helt 

självklart vad jag skulle välja. Det finns många vinklar inom det sociala arbetet som kan komma 

utgöra intressanta forskningsproblem. Mitt intresse för juridik och rättsväsendet gjorde sig dock 

påmind och jag tänkte då att ungdomsbrottslighet skulle kunna vara en intressant ingång. 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Mikael Sandgren som hjälpt mig med 

värdefulla tips och källor till tidigare forskningen såväl som till teoridelen. Våra 

handledningsträffar har varit ett ovärderligt bollplank. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min klasskamrat Felix som har pushat mig att fortsätta skriva 

trots att det emellanåt känts tungt. Jag vill även tacka min sambo Ida som aldrig tappade tilltron 

till min förmåga att bli klar med uppsatsen och fick upp mig på morgnarna när det kändes lite 

extra kämpigt.  
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Abstract 

  

The purpose of this study was to analyze how youth investigators employed by the Swedish 

police and social workers employed by social services co-operate in relation to the physical 

placement of workspace.  Using semi-structure interviews with 4 investigators and 4 social 

workers it can be said that co-operation is largely dependent on how the organizational 

structures impact the level of communication and collaboration between the authorities. 

Previous research describes two models used when social authorities cooperate with police 

regarding youth criminality. One model is close cooperation but with separate workspaces 

and the other is co-location where social workers and police share a common workspace.  

This study shows how a municipality in Sweden have gone from one of the models to the 

other and how this have affected the communication and relations between the local 

authorities. The results have been analyzed with theories of place attachment.  

 

Keywords: Co-location, Youth criminality, Cooperation, social services, police, Place, 

Swedish authorities  
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1. Inledning 

Ungdomsbrottsligheten har enligt polismyndigheten legat på en relativt stabil nivå de senaste 

30 åren (Polisen, 2020). Trots detta har medierapportering kring ungdomsbrottslighet sett en 

stor ökning. Simon Lindgren (2008) och Felipe Estrada (1999) skriver om just 

medierapporteringen gällande ungdomsbrott. Mellan åren 1950–2002 kan det urskiljas att trots 

att det har varierat i mängd så är den generella trenden att rapporteringen kring våldsbrotten har 

ökat i medias rapportering. I annan statistik från brottsförebygganderådets skolundersökning 

(2020) uppger drygt hälften av de nära 6000 elever som deltog i studien att de på något sätt 

varit delaktiga i brott.  

 

Det skulle ses som felaktigt att säga att ungdomsbrottsligheten ökat då det inte finns belägg för 

påståendet, rapporteringen kring fenomenet samt tendensen att skildra de värsta brotten ökar i 

media vilket fått samhället att reagera. Ett exempel på när rapporteringar har lett till handling 

är vid den omfattande insatsen, Operation Rimfrost som grundade sig i ett fall gällande en 15-

årig pojke som i Malmö 2019 blev ihjälskjuten på öppen gata (Zachrisson, 2019). Det går dock 

inte att lösa komplexa problem som exempelvis ungdomskriminalitet utan att fler parter blir 

inblandade. När det kommer till ungdomar mellan 15–18 år som blivit omhändertagna för 

misstanke om brott så säger Lagen om unga lagöverträdare att polisen är skyldiga att informera 

socialnämnden (LUL 6§). Lagstiftningen kring samverkan kommer återkomma i 

nästkommande avsnitt. Den samverkan som ska diskuteras i texten kommer att utforska 

samverkan kring ungdomsbrottslighet mellan polis och socialtjänst i förhållande till 

organiseringen av arbetsplatsen. 

 

1.1 Problemformulering 

Ett exempel på samverkansarbete återfinns i Torbjörn Forkbys text (2007) som utvärderar 

projektet Ung och Trygg i Göteborg. Premissen har varit att poliser och socialsekreterare nära 

samverkar med målet att minska nyrekryteringen av unga till kriminella nätverk. I det 

vardagliga arbetet faller ansvaret på våra statliga myndigheter. Det finns många aspekter som 

talar för att samverkan mellan offentliga myndigheter är meningsfullt. Edvall Malm (2012) 

framhäver positiva aspekter av samverkan mellan polis och socialtjänst så som förkortade 

handläggningstider. Samverkan ses likaså som ett bra medel för att undvika missförstånd och 

det framhävdes också att informella kontakter gav tämligen goda resultat. Hur denna samverkan 
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bedrivs skiljer sig alltså i olika kommuner, den intressanta frågan blir då på vilket sätt 

samverkan skapar förutsättningar eller hinder i det gemensamma arbetet.  

 

Polismyndigheten och socialtjänsten har genom lag skyldighet att värna för barn och unga samt 

att samverka med andra myndigheter för att säkerställa att barn växer upp i trygga förhållanden. 

Polislagen säger att polisen fortlöpande ska samverka med myndigheter inom socialtjänsten 

(PL, 1984:387, §6). I socialtjänstlagen framgår också att samverkan ska ske med andra 

myndigheter när en ungdom eller ett barn far illa eller riskerar att fara illa (Sol, 2001:453, 5kap 

1a§). Det framgår också i lagen om unga lagöverträdare (LuL) att tidsfristen för ett ärende som 

gäller barn/unga under 18-år ska vara under 6-veckor (LuL 4§). En liknande tidsfrist finns för 

socialtjänsten rörande anmälningar. Enligt socialtjänstlagen ska en bedömning om ett barn är 

behov av omedelbart skydd göras inom fjorton dagar från det att anmälningen inkommit (SoL 

11kap 1a§ 2st). Med grund i detta så har bägge myndigheter en tidsram att förhålla sig till i ett 

ärende med ungdomar under 18 år men har också skyldighet att tillsammans samarbeta men 

med olika sidor av samma mynt. Dessa tidsfrister är en faktor i samverkansarbetet där 

nödvändig information kan komma att behöva utbytas mellan myndigheterna snabbt och 

effektivt men med respekt för sekretessen som föreligger mellan myndigheterna. Tidsaspekten 

går att ställa i relation till kommunikationens effektivitet. Beroende på vilken organisationsform 

som ligger till grund för arbetet kan komma att spela roll för kommunikationen. 

 

Att samverkan framgår genom lagstiftningen är ett faktum för dessa myndigheter men formen 

skiljer sig åt från kommun till kommun. De två modeller för samverkan som används är en där 

socialsekreterare har en konkret arbetsplats hos polisen medan den andra går ut på att 

socialsekreterare och polis har ett nära samarbete men att arbetsplatsen är belagd hos 

socialtjänsten (Edvall Malm, 2012). I lagstiftningen framgår tid som en faktor i ärenden 

gällande barn eller ungdomar under 18 men i dessa två modeller är det platsen som är den 

huvudsakliga skillnaden.  

 

Cecilia Kjellman (2007) menar att individens föreställningar om en plats är föränderlig och att 

en plats påverkas av ekonomiska, politiska och kulturella egenskaper. Det som blir särskilt 

intressant här är hur placeringen av den konkreta arbetsplatsen relateras till idén om samverkan. 

Hur denna samverkan uppfattas är högst individuellt och hur samarbetet ser ut kan framkalla 

olika synsätt och känslor av plats. Enligt Marcus Knutagård (2013) kan en fysisk plats inrymma 

moraliska ideologier för arbetet med människor. Känslan av plats och platsens moraliska 
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geografi gestaltar sig enligt Knutagård genom att ordningen skapas utifrån moraliska principer 

där fattiga är ett exempel på avvikande som står utanför en institution så som socialtjänsten. I 

detta exempel finns en tydlig ordning där de som jobbar inom institutionen särskiljer sig från 

dem hjälpta (Knutagård, 2013). När det då finns en fysisk gemensam arbetsplats är det lättare 

för en utomstående att förstå hur samverkan sker då det finns något handfast att ta i. I denna 

uppsats undersöks det vad utredare hos polisen och socialsekreterare på socialtjänstens 

mottagningsenhet har för tankar gällande utförandet av samverkan. Det undersöks hur 

konflikter i samarbetet upplevs när de som jobbar i samverkan inte sitter i samma hus, hur 

kommunikationen förs mellan myndigheterna formellt samt hur det informella- samt formella 

samtalet går till, samt hur detta upplevs i förhållande till plats. Denna uppsats är tänkt att belysa 

ämnet och öppna upp för diskussion kring hur våra offentliga myndigheter samverkar. 

 

1.2 Syfte  

Syftet är att förstå hur socialtjänsten och polismyndigheten resonerar angående placeringen av 

den konkreta arbetsplatsen för polisens ungdomsutredare och socialtjänstens socialsekreterare, 

inom ramen för den samverkan som myndigheterna bedriver gällande ungdomsbrottslighet.  

 

1.3 Frågeställningar 

Nedan följer de centrala frågeställningarna. 

• Vad anser socialsekreterarna arbetsplatsens placering har för inverkan på 

kommunikationen mellan myndigheterna?  

• Vad anser poliserna arbetsplatsens placering har för inverkan på kommunikationen 

mellan myndigheterna? 

• Vad för aspekter av sammanhållning menar polisens utredare finns eller försvinner 

beroende på arbetsplatsens placering? 

• Vad för aspekter av sammanhållning menar socialsekreterarna finns eller försvinner 

beroende på arbetsplatsens placering? 
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2. Kunskapsläge 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsförfattaren först att redogöra för den forskning som redan finns 

inom ämnet samverkan. Den tidigare forskningen kommer utgöra en brygga till rådande ämne. 

I detta avsnitt kommer det även presenteras tidigare forskning utifrån olika teman. För att hitta 

tidigare forskning har författaren för uppsatsen i huvudsak använt sig av databasen LUBsearch 

där det går att finna böcker, akademiska artiklar och avhandlingar. De sökord som användes 

var samverkan, samverkan polis socialtjänst, place attachment, place identity bland annat. 

 

2.1 Tidigare forskning  

Inledningsvis tog undertecknad kort upp några exempel på tidigare forskning kring samverkan 

och ett exempel på känslan av plats. Vidare läggs också fokus på tidigare forskning kring ämnet 

samverkan ur olika perspektiv.  

 

2.1.1Samverkan 

Att samverka är något de allra flesta möter i någon utsträckning. Det kan röra sig om små 

företeelser som att inom en och samma organisation, tillexempel, i en skola att lärarna 

samverkar med skolkuratorn och skolsköterskan för att hantera en elev som på ett eller annat 

sätt har någon form av problematik. Samverkan sker också regelbundet mellan 

Åklagarmyndigheten och polisen, polisen och skolor samverkar genom möten, socialtjänsten 

och polis kan också samverka och göra det inom en rad specifika områden. Den tidigare 

forskning som finns om samverkan mellan polis och socialtjänst kan därför finnas med många 

olika ingångar. I en avhandling av Edvall Malm (2012) är samverkansarbetet som fenomen 

mellan polis och socialtjänst analyserat utifrån teorin kring handlingsnät. I korthet är resultaten 

av avhandlingen att samverkansarbete kommit att framstå som en etablerad lösning på 

ungdomars missbruk och kriminalitet. Mikael Löfströms avhandling (2010) belyser istället 

samverkan mellan offentliga myndigheter genom projektbaserad samverkan. Slutsatserna av 

detta är att projektbaserad samverkan i viss mån öppnar upp för fortsatt samverkan men kan 

resultera i en samverkan som är sluten kring det pågående projektet.  

 

När det kommer till att samverka så förutsätter det att ett övergripande mål är tydligt för parterna 

som ingår i detta projekt. Både Camilla Blomquist (2012) och Berth Danermark (2005) samt 

Danermark och Christian Kullberg (1999) lyfter ett antal hämmande och gynnande faktorer när 

det kommer till samverkansarbetet.  
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Hämmande faktorer 

Något som är återkommande i böckerna och avhandlingarna är målsättningen inom ramen för 

de verksamheter som ska samverka (Blomquist, 2012; Danermark, 2005). Denna hämmande 

faktor är starkt sammankopplad med ledningens ansvar över samverkansarbetet. För ett lyckat 

samarbete krävs det att alla parter är eniga om vad det är man samverkar för. Danermark (2005) 

skriver att ledningens ansvar inte tar slut vid samverkans början och att det hela ska sköta sig 

själv. Tydligheten kring anledningen till samverkan är här en nyckel som inte ska förväxlas 

med personkemin (Blomquist, 2012). Enligt Danermark (2005) är personkemin en myt och att 

problematiken istället ligger i otydligheten kring målsättningarna som kan väcka irritation hos 

den enskilde. Även om kärnproblematiken antagligen kan finnas i målsättningarna och 

tydligheten i arbetsuppgifterna så är det viktigt att synsätten på människor i allmänhet och 

klienterna i synnerhet ligger i linje med varandra. Med tydlighet kommer detta också att komma 

fram i förhållande till det rent kommunikativa mellan kollegorna i samverkan.  

 

Nästa hämmande faktor är de olika traditionerna och lagrummen som existerar inom olika 

professioner. Detta är dock inte bundet till olika organisationer utan kan i allra högsta grad även 

existera inom samma organisation mellan olika avdelningar. Som inledningen redogjorde så får 

vi där exempel på lagstiftning som yrkar på att dessa myndigheter ska samverka men inom 

respektive myndighet finns det även lagar som kan hämma ett effektivt samarbete med samma 

klienter. Blomquist (2012) pekar på sekretesslagstiftningen som ett tydligt hinder men som i 

vissa fall kan lättas. Danermark (2005) menar emellanåt att det är viktigt att vara tydlig med 

sina respektive regelverk för att ett samarbete ska kunna fortgå. De kunskapstraditioner som 

förekommer är de förklaringsmodeller för problem som uppkommer i samband med 

yrkesverksamheten (Danermark, Kullberg, 1999) 

 

Gynnande faktorer 

Vad gäller de gynnande faktorerna menar Danermark (2005) att samverkan kan ges 

förutsättningar för att fungera väl. Dels genom tydlighet som förklarats ovan men även en 

öppenhet och förståelse för varandras professioner. I Danermark och Kullberg (1999) framhävs 

samlokalisering som en gynnande faktor då yrkesgrupper kan mötas och på så sätt få samsyn 

och en större helhetssyn för alla aspekter av en individs problematik. Oavsett var man läser i de 

teoretiska artiklarna samt böckerna så framgår tydligheten som den framförallt mest gynnande 

faktorn (Blomquist, 2012; Danermark, 2005; Danermark & Kullberg 1999).  
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Tydlighetsbegreppet kommer i analysen dels utgöra tydligheten för medarbetarna från 

ledningens håll, tydligheten i kommunikationen mellan medarbetarna, tydlighet till klienterna 

att myndigheterna samverkar samt tydlighet eller förståelse kring den andra organisationens 

”kunskapstraditioner”. Danermark (2005) menar att tydlighet eller kunskapstraditionerna i 

samverkan oftast inte är önskvärt eller möjligt att finna enighet i detta. Det handlar istället om 

att kunna kommunicera var man står i frågan i förhållande till sin egen profession. 

Gynnande faktorer går att finna direkt från de som berörs vilket kommer framhållas av empirin. 

I Edvall Malms (2012) avhandling får vi likaså ta del av vad poliser och socialsekreterare kan 

tycka är positivt och negativt med att samverka, vilket också presenterades kort ovan. Poliserna 

som intervjuades i en SOU-rapport som Edvall Malm hänvisar till tar upp gynnande faktorer så 

som större förståelse för varandras arbete och också som ett medel för att undvika missförstånd. 

 

I teoriavsnittet presenteras samverkan ytterligare och hur detta kommer att användas vid 

analysen. Det finns emellertid olika modeller för hur samverkan ska gå till, i kommande avsnitt 

följer olika former av samverkan som tidigare belysts i tidigare forskning.  

 

2.1.2Samverkansmodeller 

Berth Danermark och Christian Kullberg (1999) tar, genom Claes-Göran Westrin, upp fyra 

olika kategorier inom samverkan. Dessa kategorier är Kollaboration eller samverkan, 

koordination eller samordning, konsultation samt integration eller sammansmältning. De två 

kategorier som närmast går att knyta till denna studie är kollaboration eller samverkan som 

innebär att samverkan sker i vissa former och kring specifika frågor, och integration eller 

sammansmältning som Westrin förklarar som att två eller fler verksamheter slås ihop och alla 

eller de flesta uppgifterna blir gemensamma. En samlokalisering som är en samverkansform 

går mer in under konsultation, denna uppsats utgår dock från beskrivningen av 

sammansmältning för att den konkreta arbetsplatsen i en av modellerna är på samma ställe som 

den andra myndigheten i samverkan.  

 
I forskningen inom socialt arbete återfinns många exempel på samverkan mellan 

organisationer. Bland annat finns det en artikel av Mirza Lalani och Martin Marshall (2020) där 

samverkan mellan sjukvård och socialvård i London analyseras i förhållande till 

samlokalisering. I artikeln beskrivs det hur vården i Storbritannien arbetar genom 

samlokalisering där olika yrkesgrupper delar en arbetsplats för att främja olika aspekter av 
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samarbetet och i slutändan gynna individen. Terapeuter, läkare, sjuksköterskor och även 

socialarbetare ingår i dessa team. Ett annat exempel på en modell för samverkan är samordnad 

individuell plan eller SIP. I artikeln Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda (2016) 

beskriver och analyserar den samverkan som pågår inom ett SIP-möte. I korthet är en SIP en 

samverkan mellan kommun och landsting för en enskild som behöver insatser från bägge parter 

men även förskola och skola kan medverka i ett sådant projekt (Nordström et al. 2016). Det 

som är likheten med dessa två exempel är att samverkan sker mellan organisationer som har 

olika professioner men jobbar gemensamt på ett eller annat sätt med den gemensamma 

målgruppen som är människor. Båda artiklarna behandlar också organisationer som rör 

medicinska- och sociala insatser. Det förekommer dock skillnader, i det första exemplet sker 

något mer än bara samverkan kring enbart en individ. Samverkan anses istället vara en mer 

integrerad form av samverkan. Lalani och Marshall (2020) diskuterar en pågående verksamhet 

där genom samlokalisering sker ett utbyte, professionerna emellan medan Nordström et al. 

(2016) utgår från SIP-möten där de olika professionella på ett möte träffas och där framför sin 

syn på individens problematik. Platsen där detta sker är alltså olika från de ovannämnda 

exemplen. Artiklarna ger en bild över vikten av samverkan mellan människobehandlande 

organisationer. Nordström et al. (2016) skriver att i och med specialiseringen inom vård och 

omsorg ökar behovet för insatser från fler instanser. Slutsatsen av författarnas artikel är att SIP-

möten har god potential för en lyckad samverkan men kräver mer av respektive instans i termer 

av konflikthantering och kommunikation. Även Lalani och Marshall (2020) framhäver vikten 

av god kontakt och kommunikation mellan yrkesgrupperna även om parterna är 

samlokaliserade.  

 

Samverkan är många gånger nödvändigt men det finns problematik oavsett samverkansmodell. 

Socialtjänsten och polismyndighetens samverkan får vi en inblick igenom avhandlingen av 

Disa Edvall Malm (2012). Författaren skriver att det finns två verksamhetsmodeller för 

samverkan mellan myndigheterna och att detta har forskats kring i projektform. De två 

modellerna är när socialtjänsten har en belagd arbetsplats hos polisen medan den andra utgår 

från att arbetsplatsen är belagd på socialtjänsten men samverkar nära polisen. Dessa modeller 

har båda setts positivt på enligt Edvall Malm (2012) då det gav en närhet mellan 

yrkesgrupperna. I avhandlingen tar författaren avstamp i ungdomar och barns kriminalitet och 

drogmissbruk. Det författaren vill få kunskap kring är hur samverkan mellan polis och 

socialtjänst i förhållande till den problematiken uppfattas bland yrkesverksamma och hur det 

framställs i policydokument. I avhandlingen ges en inblick i polisers och socialsekreterares 
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åsikter om samverkan. Det som lyftes fram som negativa aspekter var att samverkan sågs som 

en tidskrävande process och att otillräckliga resurser skapade frustration hos bägge parter. De 

positiva aspekterna handlade om att det gav en större inblick i varandras arbete samt förkortade 

handläggningstider. Även i FoU-rapporten av Torbjörn Forkby (2007) är samverkan mellan 

polis och socialtjänst i centrum. Rapporten utgår från projektet Ung och Trygg i Göteborg och 

är en del i utvärderingen av projektet. Författaren utgår ifrån socialsekreterarens perspektiv 

kring samverkan. Vad som blir av intresse för denna uppsats är avsnittet kring arbetskultur där 

författaren genom observation beskriver hur samverkan går till i polishuset där socialsekreterare 

och ungdomspoliser sitter tillsammans. Kulturen skildras som en produkt av de 

arbetsuppgifterna gruppen har. I en miljö där det är lätt att tappa tilltro och lätt känna att arbetet 

är tungt, utvecklas en kultur gemensamt för att hantera detta. Forkby (2012) menar också att 

genom modellen där socialsekreterare har nära samarbete med polisen och en integrerad 

samverkansstrategi föreligger lägre grad av lojalitetskonflikter.  

 

2.1.3Känslan av plats och strävan efter legitimitet 

Cecilia Kjellman (2007) nämndes i inledningen och intresserar sig i sin artikel för känslan av 

plats. Artikelns fokus är dock hur personer med funktionsvariationer upplever platser vilket inte 

är överförbart till denna uppsats men intresset för upplevelsen av platser kommer att bli 

intressant i analysen av intervjuerna. Kjellman menar att upplevelsen av platser är föränderliga 

och skapas genom samhällets kulturella, politiska och ekonomiska förutsättningar. Kjellman 

beskriver i artikeln hur gränser sätts upp runt en plats även om det inte är faktiska konkreta 

avgränsningar. I relation till en arbetsplats kan detta ta sig uttryck i förväntningarna personerna 

i ens omgivning har på vad personen på den specifika arbetsplatsen faktiskt ska göra. Att 

dessutom sitta i en byggnad som inte direkt är kopplad till sin profession kan också i viss mån 

utgöra en gräns. Marcus Knutagård (2013) tar upp en annan aspekt när han skriver om moralisk 

geografi. Författaren påvisar hur vissa platser medvetet eller omedvetet öppnas och stängs för 

olika typer av människor i förhållande till platsens moraliskt styrda ideologi. Med andra ord 

kan en plats inrymma tankar och värderingar som upprätthåller en idé om att människor som 

går ifrån dess värderingar inte kan vara en del av platsen. Kjellman och Knutagård diskuterar 

ett liknande fenomen men Kjellmans artikel framställer platser ur ett mer individualistiskt 

perspektiv medan Knutagård diskuterar den allmänna platsen ur ett större perspektiv. Det 

intressanta i sammanhanget och vad författaren hoppas presentera med denna uppsats är 

kombinationen av känslan av en plats i relation till platsens moraliska ordning och status.  
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Ett tredje perspektiv på känslan av plats kommer från det nyinstitutionella perspektivet. Mikael 

Löfström (2010) sätter organiseringsformen i ett nytt perspektiv genom att skriva att genom en 

viss typ av organisering är det inte enbart fråga om kostnadseffektivisering eller effektivare 

arbete utan många gånger för att vinna legitimitet i sitt arbete. Strävan efter legitimitet kan bidra 

till organisatoriska förändringar men detta behöver inte enbart vara negativt. Legitimitet inom 

sitt egna fält är viktigt för att skapa tydliga ramar och avgränsningar gentemot andra 

organisationer. Löfström menar att i samverkansprojekt finns det en uppenbar risk att 

organisationerna börjar ta efter varandra och likna varandra. Det Löfström pekar på är 

begreppet som används inom organisationsteori, nämligen isomorfi. Linde & Svensson (2013) 

skriver att Isomorfi innebär att företag eller organisationer liknar varandra alltså de 

organisationer som arbetar inom samma fält blir en mer homogen grupp.  För att återkoppla till 

Danermark (2005) så är det människobehandlande organisationer som vi pratar om. Dock bör 

det konstateras att verksamheterna polis och socialtjänst jobbar för och med människor på olika 

sätt. Handlingssätten ter sig olika och målsättningarna och uppgifterna är olika med det 

gemensamt att bägge myndigheter vill se till ungdomens bästa i ungdomsärenden.  
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3. Teori  

För att göra materialet någon rättvisa är det viktigt att ha teorier som går att relatera till empirin. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att belysa platsens betydelse för samverkansarbete mellan två 

offentliga myndigheter är det viktigt att få med begrepp som relaterar till just detta. I detta 

teoriavsnitt så kommer uppsatsförfattaren att presentera teorier om samverkan, platsers 

betydelse samt diskutera begrepp utifrån Eileen Cross begrepp om platstillhörighet. Teorierna 

kommer fungera som ett par glasögon som tas på i samband med analysen av resultatet.  

 

3.1 Begreppen samverkan och kunskapstraditioner 

I förra avsnittet diskuterades begreppen samverkan och samarbete. I empirin bes deltagarna att 

berätta om de anser att det finns någon skillnad mellan begreppen. Utifrån deras svar används 

begreppen mer eller mindre synonymt men i denna uppsats kommer det utgå från begreppet 

samverkan i analysen och inte göra någon större distinktion mellan begreppen.  

 

När begreppet samverkan används finns det många associationer och många gånger används 

begreppet synonymt med samarbete. Danermark (2005) förklarar att samarbete är det vi i 

vardagliga livet gör hela tiden med människor i vår närhet. Samverkan å andra sidan är när en 

grupp människor, ofta med olika utbildning, arbetar mot ett gemensamt mål. Samverkan är 

alltså medvetna målinriktade handlingar som en grupp utför för att lösa eller arbeta med ett 

definierat problem (Danermark, 2005). Samverkan är inte något vi kommer ifrån i arbetslivet 

men samverkan är också en möjlighet till utveckling. Danermark beskriver att 

människobehandlande organisationer i mångt och mycket innehåller människor som jobbar 

med och för andra människor. I boken Handlingsutrymme (2008) skriver författarna att det i 

det praktiska arbetet inte finns någon betydande skillnad mellan orden men medger samtidigt 

att det finns de som väljer att skilja på dessa ord (Svensson, Johnsson & Laanamets, 2008). 

Komplexiteten i samverkan mellan myndigheter och samverkan generellt bjuder alltså in till en 

livlig diskussion. Begreppet används av vissa författare synonymt med samarbete medan en del 

väljer att avgränsa det. Camilla Blomquist (2012) väljer att gå på det respondenterna använder 

vilket inom branschen skola, BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och socialtjänst var begreppet 

samarbete vid tillfället för intervjuerna. Disa Edvall Malm (2012) väljer att använda sig av 

definitionen av samverkan, det vill säga att det finns en koppling mellan två eller fler aktörer 

inom samma eller inom olika organisationer. Författaren beskriver samma förhållande som 

denna studie nämligen samverkan mellan polis och socialtjänst. Samverkansbegreppet är inte 
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bara brett det finns också stort utrymme för olika definitioner. I analysen har jag utgått från 

Danermarks beskrivning av samverkan och begreppet betyder i analysen att det fokuserar på 

alla kontakter eller medvetna handlingar som sker mellan myndigheterna i förhållande till 

ungdomsärenden. I intervjuerna menar de flesta att orden används synonymt många gånger men 

väljer samtidigt att se samverkan som något mer övergripande på organisatorisk nivå och 

samarbete som det rent vardagliga. 

 

För att djupare förstå vad samverkan innebär är det av intresse att förstå hur detta ser ut när 

begreppet appliceras på arbetet mellan offentliga myndigheter och i synnerhet inom det sociala 

arbetet. Danermark (2005) menar att samverkan mellan människobehandlande organisationer 

skiljer sig åt från andra yrken där samverkan förekommer. Exemplet som boken återger handlar 

om byggnadsbranschen där olika yrkesgrupper så som elektriker, målare och arkitekter 

samverkar för att nå det gemensamma slutmålet som är att få en färdig byggnad. I viss mån kan 

detta relateras till hur polis och socialtjänst samverkar och har olika inriktningar när det kommer 

till att arbeta med människor. Det Danermark anser är de två viktigaste skillnaderna i 

förhållande till sitt exempel är för det första att inom människobehandlande organisationer är 

det samverkan kring levande människor. Den individen kommer att ha egna åsikter och en egen 

vilja och bör därför också betraktas som en samverkanspart. Människan eller klienten blir då 

både objekt och subjekt i förhållande till samverkan kring densamme. Det andra Danermark 

gör skillnad på är att de yrkesgrupperna i exemplet är hantverkare med olika specialisering. 

Detta gör att det i normalfallet inte förekommer någon konkurrens mellan hantverkarna, en 

målare börjar inte att göra elektrikerns jobb och så vidare. Det råder på så vis ingen konkurrens 

kring hur ett problem ska åtgärdas, definieras eller lösas. I det sociala arbetet och mellan 

människobehandlande organisationer förekommer det dock konkurrens gällande just detta. 

Olika aktörer i samverkan kommer vilja definiera problemet på olika sätt och därmed komma 

med lösningar och det uppstår då konkurrerande åsikter och definitioner (Danermark, 2005). 

Danermark vill med detta sagt påvisa att motsägande teorier kring det organisationerna arbetar 

kring är en regel snarare än ett undantag.  

 

Danermark (2005) nämner ett viktigt begrepp som har stor betydelse när människobehandlande 

organisationer samverkar, nämligen begreppet kunskapstraditioner. Kunskapstraditioner 

förklarar Danermark dels är sådant som kan finnas i praxis alltså saker som görs för att det alltid 

har gjorts och fungerat. Den andra aspekten har med bakomliggande teorier att göra alltså 

organisationens värdegrund. I arbetet med människor tillämpas olika kunskaper och 
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kunskapstraditionerna är det som formar värdegrund och utförande. I nästa avsnitt lyfts begrepp 

kopplade till platstillhörighet och där är kunskapstraditioner en viktig hörnsten. När det 

hänvisas till kunskapstraditioner i analysen menas alltså den värdegrund och de värderingar 

som ligger till grund för insatser och förståelse inom respektive organisation. 

 

3.2 Platstillhörighet och kommunikation  

Platstillhörighet är ett begrepp som översatts från sociologen Jennifer Eileen Cross (2015) 

begrepp place attachment. Författaren beskriver sju olika processer gällande en persons 

anknytning och platstillhörighet. Dessa sju processer bildar tillsammans en uppfattning om 

individens eller gruppens platstillhörighet. I denna studie kommer inte alla processer att 

diskuteras eller användas vid analysen. De som är intressanta är den narrativa processen, den 

ideoligiska och den materialistiskt bundna.  

 

Den narrativa processen menar Cross (2015) handlar om hur en person pratar om en specifik 

plats. I berättandet om platsen skapas mening och betydelse kring platsen eller exkluderar andra 

från platsen genom berättandet. Om vi går tillbaka till begreppet moralisk geografi som 

Knutagård (2013) diskuterar kan vi se att den narrativa processen inkluderar den uteslutning 

eller separation mellan människor som anses tillhöra en specifik plats. Det är viktigt i 

sammanhanget att poängtera att olika uppfattningar kring en plats inte behöver vara negativ 

kontra positiv utan snarare att narrativet belyser många olika synvinklar beroende på vem det 

är som berättar. Narrativet som Cross förklarar är en av de processer som ändras mycket över 

tid. I takt med att samhället förändras eller i denna studies fall en organisation förändras så 

ändras också narrativet. En plats kanske inte längre existerar och berättandet om platsen 

kommer att se annorlunda ut i förhållande till den tid som platsen försvunnit. I denna studie 

kommer vi få en inblick kring en konkret arbetsplats genom berättelser från yrkesverksamma 

som var med under förändringen och några som inte upplevt förändringen. Alla respondenter 

svarar dock i nutid och det som blir viktigt i sammanhanget är hur historien om platsen ser ut 

idag. 

 

Den ideologiska processen enligt Cross (2015) går att relatera till Danermarks (2005) 

beskrivningar kring kunskapstraditioner. Den ideologiska processen handlar om olika 

dimensioner som knyter en person till en viss plats. Det kan vara av religiösa skäl, rent 

ideologiska skäl eller genom lagstiftning.  I analysen utforskas dessa utifrån myndigheternas 

olikheter i synsätt med det gemensamma målet att hjälpa och skydda klienterna. 
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Kunskapstraditionerna vävs in i denna process och förstärker respektive myndighets legitimitet 

men skulle kunna utgöra hinder i mötet mellan myndigheterna. Den ideologiska processen 

menar Cross är moralisk och utgör den etiska koden som kan förknippas med plats. 

 

Den sista processen är den jag har valt att översätta till den materialistiskt bundna processen. 

Cross (2015) förklarar att denna process har två dimensioner. Den fysiska platsen så som ett 

hus, ett specifikt samhälle eller geografisk placering tillsammans med den sociala bundenhet 

som familj och vänner utgör denna process i sin helhet. De två dimensionerna är alltså den 

fysiska platsen och det sociala nät som platsen är knuten till. Det som detta begrepp utgör är en 

ram för hur samverkan mellan de två undersökta myndigheterna kan förstås utifrån de 

yrkesverksammas redogörelser. I analysen synliggörs dessa två dimensioner tillsammans med 

begreppet samverkan och den moraliska geografin för att belysa resonemangen kring 

betydelsen av plats. För att exemplifiera den materialistiska bundenheten visar Cross ett 

exempel på en kvinna som flyttat från en plats till en annan och känner sig inte ”hemma” på 

den nya platsen. Kvinnan i exemplet flyttar med sin make och närmare sina barnbarn vilket 

utgör den materialistiska bundenheten i form av sociala kontakter eller social bundenhet.  

 

Slutligen vill jag kort diskutera kommunikationsaspekten av samverkan. I denna uppsats 

kommer jag utgå från Cross process kring materialistisk bundenhet när jag talar om 

kommunikationen. Eftersom denna process fokuserar på personer och platser som binder en 

grupp eller individ till en viss plats kommer denna process kunna appliceras på den 

kommunikativa nivån. Den sociala bundenheten är något Cross kort lyfter men som är en stor 

del i den materialistiska bundenheten. Många gånger finns ett socialt nätverk på en plats som 

därmed binder personen eller personerna till en viss plats.  
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4. Metod  

I detta avsnitt kommer jag förklara hur jag har gått tillväga med min undersökning. Med stöd i 

litteratur kommer jag förklara varför jag valt just en kvalitativ ansats, hur jag gjort mitt urval, 

min förförståelse innan jag började med undersökning samt etiska överväganden vid det 

insamlade materialet.  

 

4.1 Metodval 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det olika ramverk för insamlandet och presentation 

av sitt material. En vetenskapsteoretisk hållpunkt är tolkningsperspektivet. 

Tolkningsperspektivet intresserar sig av ”den subjektiva innebörden av social handling” 

(Bryman 2010, s.32). Syftet med uppsatsen är att inhämta resonemang kring betydelsen av plats 

i samverkan mellan offentliga myndigheter och är därför intresserad av att fånga en subjektiv 

innebörd. Inom ramen för detta perspektiv används kvalitativa metoder. I kontrast till en 

kvantitativ metod som letar efter mätbara data i form av siffror så är denna uppsats fokuserad 

på en kontextuell förståelse av samverkan och plats vilket inte går att mäta med siffror (Bryman, 

2010). Intervjuer har använts för att nå djupet av den problematik som samverkan kan bidra till. 

Pål Repstad (1999) skriver att den kvalitativa ansatsen betyder att forskaren ”karaktäriserar”, 

med andra ord så går den kvalitativa metoden ut på att analysera framträdande drag och 

egenskaper hos ett fenomen. Den kvalitativa metoden passar sig därför till syftet samt 

vetenskapsteoretiska hållning.  

 

4.2 Datainsamling 

En vanlig datainsamlingsmetod inom den kvalitativa forskningen är intervjuer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) lägger vikt på fördelen med kvalitativa intervjuns 

anpassningsbarhet efter situationer tillskillnad från den kvantitativa forskningens strukturerade 

intervjuer. Inom ramen för kvalitativa intervjuer finns det olika former. Det finns den 

ostrukturerade intervjun som inte skiljer sig mycket från ett vanligt samtal (Bryman 2010), 

intervjupersonen får här associera fritt till de frågorna som ställs (ibland ställs bara en fråga). 

Det finns även en semistrukturerad intervjutyp. Denna innebär att forskaren utgår från en 

intervjuguide som innehåller relativt specifika teman. I denna form av intervju är forskaren 

fortfarande flexibel att ställa uppföljande frågor och intervjuguiden är inte låst till att följa en 

särskild ordning. Intervjupersonerna har även dem stor frihet att svara på frågorna utifrån sina 

egna tolkningar. Bryman (2010) lyfter ett antal saker som är viktiga att ha med sig under 
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intervjuer. Han menar att det är viktigt att intervjuerna är förberedda och att intervjuaren är 

insatt i vad hen vill ha fram. Bortsett från att jag noga planerade frågorna inför intervjuerna 

satte jag mig även in i ämnet genom att läsa tidigare forskning som hade liknande ämne. Innan 

intervjuerna hade jag även varit på respektive myndighet och haft ett introducerande möte med 

respektive myndighets enhetschef. 

 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer i denna studie. Jag använde mig av 

en intervjuguide (se bilaga 1) med teman som relaterade till känslan av plats inom samverkan. 

Platsen för intervjuerna är ytterligare en dimension som jag kommer återkomma till under 

rubriken tillvägagångssätt. Inledningsvis hade jag som tanke att det skulle hållas fysiska 

intervjuer men eftersom denna uppsats skrevs under vintern 2020 då den andra vågen av Covid-

19 kom så blev jag och mina intervjupersoner tvungna att komma på nya lösningar. Det landade 

i att fyra av intervjuerna hölls via telefon och två hölls via Skype. Bryman (2010) skriver att 

frågeställningarna inte ska vara så pass specifika att detta utgör ett hinder i insamlingen. Jag 

har under studiens gång omformulerat frågeställningarna då vinkeln har ändrats när ny 

information tillkommit under intervjuerna. Intervjuguiden som arbetades fram utifrån 

preliminära frågeställningar har haft generella teman som jag kunnat checka av under 

intervjuerna. Jag valde att ha frågorna öppna men fokuserade då detta skulle bidra till större 

möjlighet för utveckling och följdfrågor. Jag gjorde även detta för att tydliggöra materialet till 

analysen.  

 

Det som kan anses vara negativt med just detta metodval är att jag som intervjuare också är en 

del av resultaten. Repstad (1999) skriver om vilken grad forskaren ska se sina intervjupersoner 

som medforskare. Han menar att det finns fördelar med att delge viss information innan 

intervjun och ur ett etiskt perspektiv ska forskaren inte säga att hen undersöker något som hen 

inte undersöker. Det jag dock vill framhålla i denna uppsats är att intervjupersonerna är en stor 

del av min forskning och har möjliggjort att jag kan analysera deras värld utifrån deras ögon. 

Detta leder dock till en nackdel med att intervjua. Bryman (2010) menar att observationer gör 

att denna värld/verklighet kommer närmare och just eftersom forskaren då bygger närmare 

relationer än vid de ytliga kontakter som kommer vid intervjutillfällena. Detta var dock något 

som inte var praktiskt möjligt då uppsatsen hade begränsad tid. Detta har dock inte i min mening 

påverkat utfallet av uppsatsen. Denna studie har gjort att ögonen öppnats för möjligheten att 

forska vidare på andra sätt inom polisens och socialtjänstens värld. Det bör också sägas att de 
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frågor jag i denna uppsats besvarar hade varit svårare att ta sig an vid observation även om det 

också hade varit en möjlig utgångspunkt (se Bryman 2010).  

 

4.3 Urval 

Den urvalsmetod som använts till denna studie är ett målstyrt urval och ett tvåstegsurval. 

Bryman (2010) beskriver det målstyrda urvalet som ett strategiskt urval där forskaren försöker 

få överrensstämmelse mellan forskningsfrågan och urvalet. Bryman menar också att ett målstyrt 

urval oftast görs på flera nivåer. Nivåerna var då val av orkestrar och val av medlemmar i 

orkestrarna. Mitt urval kan relateras till Brymans ovan nämnda nivåer. Jag visste att samverkan 

var intressant och valde i första nivån vilka myndigheter eller organisationer som jobbar med 

socialt arbete skulle vara och landade i socialtjänsten och polismyndigheten. Jag valde sedan 

att skicka ett e-mail till socialtjänsten (se bilaga 2). Den person jag fick kontakt med var 

utvecklingssekreterare och denne kunde sedan introducera mig för en enhetschef som hade 

ansvar för mottagsenheten som har nära samarbete med Polisen. Som Zetterquist och Ahrne 

(2015) skriver är forskaren ofta beroende av samarbete med någon som känner verksamheten 

och har kunskap och tillgång till anställda.  

 

Efter att kontakten skapats hos socialförvaltningen fick jag kontaktuppgifter till gruppchefen 

för ungdomsutredningar hos polisen. Jag mailade och fick komma till polisstationen för ett 

första möte. Repstad (1999) menar att det kan finnas en vits med att innan själva undersökning 

drar igång bekanta sig med platsen där de personer som ska intervjuas finns. Nästa steg var 

valet av intervjupersoner. Kravet för respektive respondent var satt till att antingen vara 

socionom och anställd på socialtjänstens mottagningsenhet eller polis och anställd på 

ungdomsutredningsenheten hos polisen. Det var också ett krav att respondenterna hade 

uppgifter som hade med samverkan att göra. Utöver detta valde jag även att intervjua cheferna 

för respektive enhet för att på så sätt få med ett ledarperspektiv. Eftersom utredningsenheten 

hos polisen hade ett begränsat antal utredare så gjorde detta urvalsprocessen lättare. Alla inom 

polisen som intervjuades skulle vara anställda ungdomsutredare och ha regelbunden kontakt 

med socialtjänsten. Kravet på de inom socialtjänsten var att de skulle ha arbetsuppgifter som 

hade med samverkan med polisen att göra. Det urval jag fick ihop var totalt 8 personer, 

enhetschefen på socialtjänstens mottagsenhet, tre handläggare på mottagningsenheten, 

gruppchefen för ungdomsutredningar hos polisen samt tre ungdomsutredare hos polisen. Två 

av handläggarna på socialtjänsten hade jobbat på socialtjänsten när det fortfarande fanns ett 

kontor hos polisen och haft den tjänst som var stationerad där, den tredje socialsekreteraren 
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hade inte suttit på den arbetsplatsen men har många av de uppgifter som fanns då alltså 

samverkan med polisen. Situationen var liknande hos polisen där två intervjupersoner hade 

erfarenhet av att ha en kollega från socialtjänsten och en hade inte den erfarenheten. Totalt 

genomfördes sju intervjuer då två intervjupersoner önskade att få ha sin intervju tillsammans 

vilket jag såg som en fördel då de hade liknande erfarenheter. Nedan följer ett schema för hur 

intervjuerna är genomförda. 

Socialtjänsten Polisen 

• Socialsekreterare 1 – Telefonintervju 

• Socialsekreterare 2&3 – Par intervju 

via Skype 

• Socialsekreterare 4 - Skypeintervju 

Polis 1 – Telefonintervju 

Polis 2 – Telefonintervju 

Polis 3 – Telefonintervju 

Polis 4 – Fysisk intervju 

 

 

En stark fördel med detta urval är att jag kom nära själva frågan genom att gå direkt till de som 

berörs. Det bör också sägas att eftersom frågan är så pass specifik att det hade varit svårt att 

intervjua någon som inte har eller har haft denna typ av samverkan om inte frågan hade varit 

mer generell och övergripande.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Det jag hittills redogjort för är allt som rör studiens användande av semistrukturerade intervjuer, 

hur mitt urval gått till samt varför den valda metoden är kvalitativ. Det som presenteras i detta 

avsnitt är hur jag på ett konkret sätt genomfört studien.  

 

Efter urvalsprocessen var nästa steg i processen att skicka en förfrågan till intervjupersonerna. 

Denna kontakt innan själva genomförandet skedde via mailkontakt. I ett informationsbrev (se 

bilaga 3) som skickades till respektive respondent förklarade jag syftet med uppsatsen. Vid 

mailkontakten framkom det att merparten av respondenterna föredrog en fysisk intervju framför 

en digital. Med tanke på det kritiska läge som rådde under studiens gång gällande Covid-19 och 

en mindre förkylning så var detta inte genomförbart. Jag föreslog då att ha digitala intervjuer. 

Detta visade sig medföra ytterligare problem då den digitala tjänst polisen använde gick inte 

för mig att koppla upp mig på. Detta gjorde att intervjuerna fick ske via telefon. Respondenterna 

var okej med detta men detta medförde vissa hänsynstaganden. Som Tjora (2010) skriver så är 

det ibland nödvändigt av praktiska skäl ta till telefonintervjuer. Bryman (2010) skriver att det 
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finns vissa belägg för att detta gör små förändringar i utfallet men inte av sådan art att det bör 

ogiltigförklaras. I det exempel som återges fick forskare chansen att jämföra fysiska intervjuer 

och telefonintervjuer och kom då fram till att det inte fanns några märkbara skillnader. Det som 

dock bör beaktas är att kroppsspråk, minspel och gester missas när intervju inte sker ansikte 

mot ansikte (Bryman, 2010). Tjora (2010) tar också upp att intervjupersonen inte vet vem det 

är på andra sidan telefonen. Detta har dock undvikits på två sätt. I fallet med mina 

intervjupersoner hos polisen har jag varit i deras lokaler och hälsat på de som senare ställde upp 

på intervju. Detta medförde att dessa på något vis visste vem jag var innan intervjuerna satte 

igång. Samma sak gällde enhetschefen hos socialtjänsten som inte var tillgänglig för en 

videointervju och den intervjun skedde också via telefon. De två andra intervjuerna med 

socialsekreterarna skedde via länk/videosamtal/Skype. Sammanfattningsvis så genomfördes sju 

intervjuer, hos polisen skedde tre intervjuer via telefon och 1 fysisk intervju. Hos socialtjänsten 

skedde tre intervjuer där en var via telefon och två via videolänk. En av dessa intervjuer hos 

socialtjänsten var en par intervju. Den stora skillnaden mellan de genomförda intervjuerna var 

att samtalen som skedde med visuell kontakt och den fysiska intervjun möjliggjorde en mer 

avslappnad känsla i samtalet och kroppsspråket kunde användas som ett komplement för 

intervjupersonernas utsagor och mina egna följdfrågor. Bortsett från detta ser jag inga tecken 

på att resultatet blivit annorlunda om alla intervjuer skett fysiskt eller via telefon.  

 

Inför intervjuerna och även i början av intervjuerna frågade jag deltagarna om det var okej för 

dem att jag spelade in samtalet i transkriberingssyfte. Tjora (2010) framhåller att detta är en 

vanlig strategi då det gör det enkelt för intervjuaren att fokusera på samtalet med vetskapen om 

att denne får med det som sägs under intervjun. I detta hänseende var det positivt att intervjuerna 

gjordes digitalt då intervjupersonerna inte såg inspelningsapparaturen (min dator) vilket kan ha 

bidragit till att intervjupersonerna slappnade av (jfr, Tjora, 2010).  

 

Transkriberingen har varit det stora och mest tidskrävande i detta arbete. Som Bryman (2010) 

skriver är det en tidsödande process men att nyttan överväger nöjet. Att ha intervjupersonens 

egna ord och kunna använda sig av exakta citat gör att trovärdigheten höjs i analysen och med 

hänsyn till detta har alla intervjuer således transkriberats. Teknik är som bekant inte alltid 

pålitlig och under transkriberingsprocessen insåg jag att en ljudfil hade sämre ljudkvalité än 

övriga. Detta gjorde att vissa utdrag från den intervjun försvann men det mesta kom med då det 

framförallt var min egen röst som hördes minst. Jag anser inte att detta har påverkat resultatet. 

Det absolut mesta var hörbart och den intervjun är noggrant genomlyssnad.  
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4.5 Bearbetning och analys av data 

För att kunna dra slutsatser av mina intervjuer valde jag att transkribera samtliga åtta intervjuer 

ordagrant. Jag lyssnade igenom intervjuerna på halvfart för att säkerställa mig om att allt som 

sades under intervjuerna kom med. En förutsättning för att jag fick till intervjuerna var att jag i 

god tid innan hörde av mig till socialtjänsten och kunde börja med intervjuerna snabbt. Det 

skulle dock visa sig svårt att ordna fysiska intervjuer vilket jag är besviken över då detta enligt 

mig hade gynnat materialet. Jag kunde genomföra en intervju fysiskt och den intervjun blev 

längre och jag som intervjuare kunde slappna av mer i situationen och ställa följdfrågor och 

visa intresse genom gester och kroppsspråk vilket föll bort vid telefonintervjuerna. Något jag 

hade gjort annorlunda hade varit att vara mer noggrann med mina frågor då någon fråga 

missades emellanåt men det har inte påverkat utfallet av resultaten. Jag önskar också att jag 

hade haft en medskribent då hela processen har varit utdragen och lång vilket har resulterat i en 

uppskjuten inlämning. Jag är dock glad att jag har haft en annars smärtfri väg fram till slutet av 

uppsatsen.  

 

Analysen skedde efter att alla intervjuer var transkriberade och jag läste då igenom samtliga 

transkriberingar och kunde dela in respondenternas svar utifrån teman. De teman som ligger till 

grund för analys valdes efter att jag bestämt mig för vilken teoretisk grund jag skulle utgå ifrån 

med utgångspunkten i mina frågeställningar. Jag plockade sedan ut citat från transkriberingarna 

och presenterar dem i sin helhet i resultatavsnittet. De övergripande teman som valts är 

profession, kommunikation och sammanhållning.  

 

4.6 Förförståelse  

Förförståelsen för ett ämne kan i vissa fall leda till subjektivitet där det inte ska finnas. Repstad 

(1999) menar att den kvalitativa forskningen gör att forskaren kommer nära inpå det undersökta 

och försöker sätta sig in i den vardag och de beteenden som undersöks. Tjore (2010) poängterar 

att det viktiga i en undersökning inte är att gå in blankt, utan någon förförståelse utan snarare 

ändra och justera sin förståelse under processens gång. I egenskap av socionomstuderande så 

har jag en teoretisk bakgrund inom det sociala arbetets praktik men kommer även från en familj 

där juridik och rättsväsendet har haft en stark prägel. Jag har under uppsatsens gång fördjupat 

mina kunskaper inom respektive fält och har fått nya insikter gällande bägge fält. Detta i sin tur 

innebär att uppsatsen till viss del har sin botten i min egen förförståelse men har formats efter 
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det jag hört berättat. Den konkreta information som jag innan intervjuerna fick reda på var 

följande: 

Då denna uppsats utgår från en kommun i Sverige där det tidigare funnits socialsekreterare hos 

polisen, först två stycken, sedan en och från och med årsskiftet 2019/2020 ingen så har 

förutsättningarna för samverkan ändrats. Socialnämnden beslutade om effektivisering till 2020 

inom hela socialförvaltningen och denna effektivisering ledde till att ett beslut togs att spara in 

pengar på befintliga tjänster. Tjänsten hos polisen som mottagningsenheten hade, togs då bort 

eftersom mottagningsenheten ansåg att denna tjänst var möjlig att fördela på fler personer samt 

förlägga den konkreta arbetsplatsen på socialtjänstens kontor (Socialnämnden, 2020). 

 

4.7 Tillförlitlighet 

Det råder oenighet bland metodboksförfattare vad för begrepp som kan vara likartade den 

kvantitativa forskningens ord för tillförlitlighet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Bryman (2010) tar upp begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera som motsvarighet till de nämnda begreppen. Medan Aksel Tjore (2010) 

använder sig av begreppen tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet med tilläggen 

transparens och reflexivitet. Jag kommer i detta avsnitt redogöra för tillförlitligheten genom 

Bryman då den på ett övergripande sätt beskrivs samt är lätt att applicera till denna studie. Jag 

kommer nedan förklara vad jag har gjort för att höja studiens tillförlitlighet. 

 

Trovärdighet är det första begreppet. Genom att se till att de etiska principerna har följts (se 

nästa kapitel) och genom att skicka ut resultaten till respondenterna stärker det trovärdigheten 

av berättelsernas framställning (Bryman, 2010). Bortsett från dessa två saker så har jag under 

intervjuernas gång sammanfattat respondenternas svar och frågat om jag uppfattat det som sagts 

korrekt. En annan del i detta är transkriberingen som gjorts för att få med respondenternas egna 

ordalag och inte mina referenser. Genom urvalet av intervjupersoner har trovärdigheten också 

stärkts genom att fenomenet som ligger till grund för forskningsfrågan får resoneras kring av 

de som befinner sig i det sammanhang där fenomenet förekommer.  

 

Överförbarheten är det begrepp som är motsvarigheten till generaliserbarhet (Bryman 2010). 

Inom den kvalitativa forskningen kan man inte med säkerhet säga att det som beskrivs gäller 

alla andra liknande förhållanden men genom att få ”fylliga beskrivningar” och genom den 

tidigare forskning som finns går det att jämföra resultaten och således skapa viss 
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generaliserbarhet (Bryman 2010). Denna studies karaktär kan på ett begränsat sätt skapa denna 

överförbarhet genom att relatera till tidigare gjorda studier och genom att relatera resultatet till 

teoretiska ramverk. Det sistnämnda förklarar Ahrne och Svensson (2015) är den 

generaliseringen forskaren kan göra i en kvalitativ studie.  

 

Pålitlighet är det tredje begreppet och processen detta innebär är inte vanligt använd menar 

Bryman (2010). Processen innebär att man säkerställer att studiens alla delar har granskats av 

en kollega eller utomstående (ibid). I denna studie så ökar dock pålitligheten genom att 

problemet har granskats med hjälp av intervjupersoner från bägge myndigheter som det berör. 

Denna uppsats kommer även få en granskning av ”kollegor” genom opponeringen som sker 

innan uppsatsen blir godkänd. Detta gör också att pålitligheten ökar något. 

 

Det fjärde och sista begreppet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta innebär att forskaren 

reflekterar över sin egen ställning och hur denne kan komma att vinkla resultatet utifrån egna 

värderingar och redan förutbestämda teoretiska ramar (Bryman 2010). Inom ramen för 

undersökningen har jag för att eftersträva objektivitet inte läst in mig på teorier på förhand utan 

har anpassat teorierna efter materialet. I frågan huruvida materialet kan komma att bli 

manipulerat finns det en faktor som kan spela roll. Zetterquist och Ahrne (2015) menar att 

genom att hen väljer ut de hen tycker lämpar sig bäst eventuellt kan påverka intervjuernas 

objektivitet. Med anledning av frågans natur och det faktum att de som kunde vara lämpade att 

besvara mina frågor var ett begränsat antal individer ser inte jag detta som ett hinder snarare en 

förutsättning för att studien skulle kunna genomföras. Jag valde sedan även att intervjua de i 

ledande position dels för att få ledningsperspektivet men också som en möjlighet att försäkra 

mig om att mina intervjupersoner inte var allt för färgade av ledningen. 

 

Sammanvävt så finns det inget som talar mot att uppsatsen är trovärdig men 

forskningsanspråket denna studie kan göra är liten. Skulle studien kunna utföras på något annat 

sätt så hade jag önskat att det fanns mer tid och då kunna utöver intervjuerna också vara på 

arbetsplatserna och göra observationer. Detta hade då kunnat validera eller ändra resultatet 

beroende på vad som framkom under observationerna. Det hade också kunnat bidra till en högre 

grad av trovärdighet eftersom insamlingsmaterialet hade blivit större.  

 

4.8 Etiska överväganden   
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Vetenskapsrådet har sammanställt fyra krav som alla som bedriver samhällsvetenskaplig 

forskning ska ha i tanke när forskning bedrivs. Jag kommer diskutera varje krav för sig och 

resonera kring hur detta har använts i studien. Jag kommer gå igenom de etiska kraven i den 

ordning som de står nedskrivet och kommer även lägga till saker utifrån metodlitteraturen för 

att förstärka mina egna resonemang. 

 

Informationskravet är det första kravet som nämns och innebär i korthet att informera 

intervjupersonerna om projektet och dess syfte samt att trycka på att det är frivilligt och det går 

att avbryta sin medverkan när helst denne vill (Vetenskapsrådet, u.å). Informationen jag 

lämnade till respondenterna var den som stod i mitt informationsbrev (se bilaga 3). Med risk 

för upprepning så gav jag även vid varje intervjutillfälle en kort sammanfattning av studiens 

syfte och informerade även att deltagandet var frivilligt. Jag redogjorde även för mina 

intentioner att spela in samtalen både i informationsbrevet och muntligt. 

 

Samtyckeskravet är nästa krav och innebär att personen som deltar gör detta av fri vilja och om 

personen väljer att avsluta under undersökningens gång ska inga negativa följder åsamkas 

personen (Vetenskapsrådet, u.å). Genom informationsbrevet (bilaga 3) samt genom muntligt 

samtycke inför varje intervju så har ingen av intervjupersonerna motsatt sig att vara med i 

studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär skyddande av personuppgifter, och detta inbegriper också 

tilltänkta område för undersökning (Vetenskapsrådet, s.12). Pål Repstad (1999) förklarar att 

forskaren i största möjliga mån ska skydda de känsliga uppgifter hen får in och i en liten studie 

inte samla in namn eller skriva ut detta i text. Jag har i inspelningarna av intervjuerna varken 

namn, kön eller ålder uttalat och inte heller i uppsatsen är detta med. Det finns inte heller något 

register med de medverkade personernas uppgifter. De personer som ingår i denna studie 

känner varandra yrkesmässigt och detta är ytterligare ett skäl till att uppgifter om namn, kön 

och ålder inte uttalat kommer finnas med. Oavsett om jag är säker på att ett uttalande inte 

kommer bidra till konflikter är detta en försiktighetsåtgärd jag har valt att ta för att 

intervjupersonerna ska kunna känna trygghet. Jag har medvetet valt att inte avslöja 

undersökningskommunen då samverkan är något som alla kommuner som har socialtjänst och 

polis regelbundet gör. Det finns således ingen anledning att avslöja var i Sverige studien har 

ägt rum. Detta har även gjorts i anonymitets hänseende då personerna som har varit med har 

lätt kunnat identifierats om all sådan information framkom.  
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Det sista kravet är nyttjandekravet och går ihop med det föregående i det att uppgifter eller 

uttalanden inte får ligga till grund för ett beslut som direkt berör individen i fråga 

(Vetenskapsrådet, s.14). Den information och de citat som tagits från intervjuerna är inte 

redovisade på ett sätt som knyter en person till ett visst uttalande. Det som har sagts används 

enbart i det som studien är ämnad att undersöka (jfr, Repstad, 1999). Det ska också poängteras 

att allt inspelat material samt transkriberingarna i sin helhet kommer att förstöras efter att 

uppsatsen blivit examinerad och godkänd. 
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5. Berättelsen om Platsen 

I detta avsnitt kommer jag presentera resultaten från de utförda intervjuerna samt analysera 

resultaten i förhållande till betydelse och känslan av att ha eller inte ha en samlokaliserad 

arbetsplats. Eftersom syftet är att förstå vad en arbetsplats har för betydelse i samverkan 

kommer fokus ligga på hur narrativen framställs av respektive respondent inom de två olika 

myndigheterna.  

 

Totalt är det åtta personer som har intervjuats, fyra stycken från socialtjänsten där alla är 

utbildade socionomer men med varierad yrkeserfarenhet och ålder och fyra stycken från 

polisens ungdomsutredningsgrupp där alla är utbildade poliser med olika påbyggnadskurser 

och olika långa arbetslivserfarenheter. Att intervjupersonerna har spridda erfarenheter är dels 

på grund av att urvalet var begränsat till ett fåtal personer. Det sågs dock som värdefullt att 

några respondenter kunde reflektera över hur det sett ut och idag belysa situationen utifrån sina 

tidigare erfarenheter. I presentationen av resultaten kommer de som representerar socialtjänsten 

kalla för socialsekreterare 1, 2, 3 och 4 medan poliserna kommer att kalla polis 1, 2, 3 och 4. 

Av anonymitetsskäl har jag valt att inte skriva ut vilken exakt position respondenterna har det 

är inte viktigt att veta i sammanhanget då syftet har varit att få de yrkesverksamma att reflektera 

och resonera kring platsens betydelse i samverkansarbetet mellan myndigheterna. Även namn 

på kommunen kommer vara fingerade och kommer hädanefter kallas för Grön parks kommun.  

 

I analysen ut områden eller aspekter av samverkan som framkommit under intervjuerna valts 

ut. Resultaten kommer att presenteras med hjälp av citat och analysen kommer sedan bygga på 

den valda teorin och tidigare forskning. Inledningsvis presenteras en kortare bakgrund som 

inhämtats dels på egen hand men också med hjälp av mina respondenter. Analysen och 

resultaten sammanflätas under respektive område. Det avslutande området är en diskussions-

öppnare där betydelsen av plats framträder genom respondenternas önskan om hur det skulle 

se ut om dem fick bestämma. 

 

5.1 Bakgrund 
 

Att hitta information kring hur processen av omorganiseringen gick till var svår och det var 

därför jag under intervjuerna frågade mina respondenter hur det faktiskt hade gått till. Följande 

bakgrund är alltså baserad på respondenters utsagor om omorganiseringen. 
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Samlokalisering har i Grön Parks kommun varit ett faktum under lång tid. Det har i kommunen 

då suttit socialsekreterare i polisens lokaler. Från årsskiftet 2019/2020 ändrades dock 

förutsättningarna genom att kommunen skulle spara pengar. Genom denna budgetnedskärning 

var ett antal tjänster inom socialtjänsten tvungna att dras in. En av de tjänsterna blev då 

socialsekreteraren som satt hos polisen. Från första början var det en socialsekreterare från 

utredningsenheten som satt på polishuset och hade nära samverkan med 

ungdomsutredningsgruppen. Den socialsekreterare som satt på tjänsten nu tillhörde 

mottagningsenheten och uppdraget kom att se annorlunda ut. Samverkan myndigheterna 

emellan fortgår men kontakten med polisen är fördelad på fler socialsekreterare på 

mottagningsenheten och de har sin arbetsplats på socialtjänstens kontor. Mottagningsenheten 

är den enhet som ärenden först kommer till när en ny anmälan görs. Detta är inte avgränsat till 

enbart vissa anmälningar utan allt som ska in på socialtjänsten går via mottaget som sedan 

fördelar ärenden på de enheter som ärendet tillhör. Med denna bakgrund ska det tilläggas att 

socialsekreterarna på mottagningsenheten inte har hand om pågående ärenden där brukaren 

redan har en tilldelad handläggare. 

 

5.2 Kommunikation på gamla meriter  

Genom lagstiftning framgår det att dessa två myndigheter ska samverka i frågor som rör barn 

och unga. Polisen och socialtjänsten har olika uppdrag gentemot målgruppen. För att förstå hur 

samverkan såg ut intervjuades som omnämnt dels social sekreterare och ungdomsutredare men 

även två i chefsposition från respektive myndighet. Under lång tid har Grönparkskommun haft 

socialsekreterare som haft ett kontor på polisstationen. Det har under årens lopp sätt olika ut 

och därför kan många av respondenterna dra jämförelser med hur det såg ut innan den 

organisatoriska förändringen. Anledningen till att dessa två enheter blivit intressant är på grund 

av att mottagningsenheten är den enhet som har den initiala och mest regelbundna kontakten 

med polisens ungdomsutredarenhet.  Framställandet eller berättandet om verksamheten är 

intressant och skiljer sig ibland åt mellan respondenterna.  

 

På polisstationen som ligger centralt i den mellanstora staden sitter många poliser med diverse 

uppgifter. Poliserna jobbar både inne på utredartjänster och ute i uniform och civilklätt. 

Ungdomsutredarna som jobbar på polisstationen är fem stycken. En arbetsdag får jag berättat 

för mig består av mycket administrativt men också samtal med många olika personer gällande 

ärenden. Det rör sig om samtal med målsägande (personen utsatt för brott), gärningspersoner, 
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vittnen, advokater, åklagare och socialtjänsten. I kontakten med socialtjänsten är det genom 

mottagsenheten som polisen kan ta reda på vem som handlägger en viss ungdom i ett ärende. 

Jag blir visad till förhörskorridoren där det finns många förhörslokaler och får berättat för mig 

att det var här socialsekreterarna hade sitt kontor. I kommunhuset i den mellanstora staden några 

hundra meter från polisstationen har socialförvaltningen bland andra kontor. Det finns i huset 

socialarbetare som arbetar i många olika frågor. Där sitter bland andra biståndshandläggare från 

diverse enheter, utvecklingsarbetare med flera. På mottagningsenheten som är den enhet dit alla 

ärenden initialt kommer jobbar 11 personer. Tre av dem har idag en tjänst som förutom att ta 

emot ärenden även ha kontakt med polisen. Dessa är även med vid förhör om ungdomen inte 

är aktuell sen tidigare inom socialtjänsten.  

 

I detta samarbete/samverkansarbete ville jag få reda på de kommunikativa aspekterna av 

samverkan genom att respondenterna fick redogöra för aspekter som ger förutsättningar till ett 

gott samarbete.  

 

Socialsekreterare 1: 

Ja men det är väl att man har upparbetade kanaler till varandra. Man vet vem man ska ta 

kontakt med angående vilken sak och att det är tydligt, och att man har någon typ av struktur 

så att man vet att på onsdagar klockan 8 så ska vi ha de här mötena.  

 

Polis 1: 

Så tänker jag nog att det är ändå ganska enkelt att hitta varandra och det tror jag till viss del 

kan bygga på /…/ att det är många som har jobbat här länge och det är många poliser som har 

jobbat länge och så hittar man kontaktvägar på det sättet för vi känner varandra och vi känner 

till varandra. 

 

Cross (2015) begrepp materialistisk bundenhet inkluderar många aspekter av plats och en av 

dessa delar är sociala kontakter som är knuten till en viss plats. När arbetsplatsen för 

socialsekreterarna flyttades från polisstationen fanns de sociala kontakterna kvar. Det finns 

bland ungdomsutredarna och socialsekreterarna en känsla av att kontakterna finns kvar tack 

vare dem upparbetade kanalerna. Begreppet materialistisk bundenhet ger oss också verktyget 

att se varför dessa kontakter är så viktiga för den enskilde. Eftersom myndigheterna är skyldiga 

att samverka så blir de kontakter som tidigare fungerat viktiga att hålla kvar vid.  Respondent 

1 menar också att tydligheten i kommunikationen och ramen för samverkan som en viktig faktor 
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i ett fungerande samarbete. I artikeln av Lelani och Marshall (2020) framkom också att tydlighet 

i kommunikation och goda kontakter var en viktig aspekt och att detta främjades genom 

samlokalisering. Idag är inte polis och socialtjänst samlokaliserade i Grön Parks kommun men 

genom den långtgående traditionen av samlokalisering så finns det etablerad kontakt och goda 

relationer mellan myndigheterna. Den kommunikation som sker är idag mestadels telefon eller 

mail vilket i sin tur leder till att personlig kännedom kan bli viktig. Inom den materialistiska 

bundenheten menar cross också att historiska element kan skapa känsla av bundenhet. 

 

 När respondenterna ser tillbaka och jämför med hur det en gång sätt ut menar de flesta på att 

det fungerade väl innan den organisatoriska förändringen. Den materialistiska bundenheten 

finns inte längre kvar i en fysisk bemärkelse eftersom arbetsplatsen hos polisen inte finns kvar 

och narrativen idag utgår från dagens situation. Socialsekreterare 3 menar att samarbetet mellan 

myndigheterna idag lever i viss mån kvar tack vare att det har funnits samlokalisering tidigare 

och många som jobbade under den perioden jobbar kvar idag. Samma respondent menar också 

att eftersom tjänsten nu ligger på en annan enhet har förutsättningarna i samverkan förändrats: 

 

Socialsekreterare 3: 

Jag tänker vi har en vinst i det liksom att vi har en bakgrund och den vinsten lever vi nog lite 

på nu också… 

 

Socialsekreterare 3: 

Vi har egentligen ingen koll på dem ungdomarna som socialtjänsten kanske jobbar mest på, 

där dem har liksom pågående utredningar och dem som är mest kriminella dem har vi inte koll 

på och det hade vi mer förr tack vare den tjänsten då, samordningen, ja. 

 

I takt med att organiseringen förändrats ändras också förutsättningarna för samverkan. Att ha 

korta kontaktvägar blir svårare och när en arbetsbeskrivning ändras blir det märkbart på alla 

håll. Den materialistiskt bundna processen lever kvar i kontakten mellan myndigheterna genom 

en historia av samlokalisering. Den tydlighet som Danermark (2005) dock pratar om tycks 

enligt respondenterna gå förlorad. Till skillnad från ett SiP-möte som Nordström et.al (2016) 

diskuterar i sin artikel så är den samverkan som föreligger mellan dessa två enheter mer 

fokuserad på brobyggande och skapande av insyn i varandras myndigheter. Något som uppges 

som ett hinder i samverkan är de olika lagstiftningar gällande sekretess. I takt med att uppdraget 

för socialsekreterarna har ändrats till att alltmer vidarebefordra ärenden som redan är aktuella 
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kan inte dem dela information kring vissa ärenden. Detta menar socialsekreterarna dels är på 

grund av sekretess men också för att dem inte är med i handläggningen av alla ärendet. Den 

ideologiska process som föreligger här är dels traditionsbunden i det att myndigheterna i 

kommunen under lång tid har haft ett nära samarbete. Även kunskapstraditionerna återfinns 

förutom i de verktyg som respektive myndighet har till sitt förfogande även i lagstiftningen. 

Lagstiftningen säger dels att myndigheterna ska samverka men den sätter också hinder i vilken 

information som får lämnas mellan myndigheterna.  

 

Något som blir tydligt i intervjuerna är att de flesta respondenterna känner att samlokaliseringen 

var något positivt men förändrades åt ett håll som inte var önskvärt. Platsen för samverkan gör 

sig påmind i narrativen och samlokaliseringen framställs för det mesta som något positivt. Att 

samlokalisering är något bra framgår i den artikel som Lelani och Marshall (2020) skriver men 

även Danermark och Kullberg (1999) skriver om fördelarna med att ha en samlokaliserad 

verksamhet mellan olika professioner. Något som blir tydligt under intervjuerna som inte 

framgår tydligt i den tidigare forskningen är hur samlokalisering fungerar bra men är starkt 

beroende av att organiseringen är i samklang med målen. Det vill säga så ställer en 

samlokalisering större krav på tydligheten kring målsättningen. Den enhet som idag sköter den 

främsta kontakten har inte en arbetsbeskrivning som ger täckning för den samverkan som 

tidigare skett under samlokaliseringen. I den tidigare forskningen har arbetsbeskrivningarna 

varit tydligare från start som i Lelani och Marshalls fall är sjukvård. Inom denna samverkan är 

det samma patient som de olika professionerna samverkar kring.  

Som vi såg i föregående citat är detta inte fallet idag då mottagsenheten i sin tur slussar vidare 

ärenden till andra enheter om personen i fråga är aktuell hos socialtjänsten. 

 

Det som här har presenterats är att kommunikationen mellan myndigheterna lever på att 

samverkan tidigare såg annorlunda ut och att de kontakter som skapades och de kanaler som 

användes lever kvar än idag. I relation till plats kan vi därför se att samlokaliseringen har haft 

stor inverkan på hur kommunikationen sköts idag. Det som samtliga respondenter dock är eniga 

om är att kommunikationen är annorlunda idag då en annan enhet än den ursprungliga sköter 

kontakten.  

 

Nästa område som ligger till grund för analys är närvarons roll i kommunikationen. 

Materialistisk bundenhet blir även i nästa del relevant men kommer vara riktad mot 

arbetsplatsens roll i det kommunikativa samspelet.  
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5.3 Att vara eller inte vara fysiskt närvarande 

Något som genomsyrar intervjuerna är jämförandet med hur samverkan en gång varit med hur 

denna samverkan ser ut idag. De bägge myndigheterna har skilda åsikter om kommunikationen 

men är överens om att en bredare insyn förelåg vid samlokalisering. Respondenternas 

jämförelse med dåtiden är inte alltid oproblematisk då samverkan såg annorlunda ut eftersom 

organisationen var annorlunda. Den narrativa processen alltså berättandet och återberättandet 

av företeelser är en stor del i platstillhörighetens utvecklande. Det som framkom under 

intervjuerna som styrks av citaten ovan är att mycket information kunde utbytas tack vare den 

fysiska närheten. Känslan av meningsfullhet med denna information menar respondenterna 

idag försvann gradvis i takt med att arbetsbeskrivningen för socialsekreterarna som satt på 

polisstationen förändrades. Platstillhörighet är en fluktuerande process med många 

beståndsdelar är det inte konstigt att narrativen ser annorlunda ut över tid. De som har erfarenhet 

från arbetet innan den organisatoriska förändringen tenderar därför jämföra nutid och dåtid. Det 

som träder fram är dock respondenternas resonemang kring kommunikation i förhållande till 

plats. 

 

Polis 2 

Men allting går lättare när man kan träffa varandra. Det går snabbare det är mer effektivt, 

man får ut mer av det här som sägs mellan raderna som man kanske inte tar sig tid om man 

mailar eller ringer. Ringer man å mailar man så är det lätt att effektiviserat och upp punktat 

men ses man så blir det mer ”ja du förresten jag tänker lite såhär eller min magkänsla är 

såhär” eller liknande. 

 

Socialsekreterare 3 

/…/och sen var det en nackdel med plats också för vi fick ju serva hela socialförvaltningen. Så 

fort någon ville nånting med polisen så fick vi ju det. Det var ju inte alltid så jättebra men det 

var ju en fördel många gånger att man hade korta vägar till att ta reda på information om vi 

behövde det. Jag tror att den samverkan blev lättare när man satt där 

 

I dessa två citat ser vi hur fördelar träder fram i form av enkla kommunikationsvägar och att 

kommunikationen var lättare att upprätthålla. Detta stämmer överens med den tidigare 

forskningen som återfinns i Blomquist (2012) och i Edvall Malm (2012) som båda har kommit 
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fram till att dessa aspekter gynnar samverkan. Den negativa aspekt som tas upp av respondent 

3 är en aspekt som även den lyfts i tidigare forskning. Denna sida av samverkan kan även leda 

till dubbelarbete som Blomquist menade var en hämmande faktor och som även Edvall Malm 

skriver om som en nackdel kring samverkansarbete.  

 

Polis 3 skulle gärna se att socialtjänsten var mer involverade och har genom sina kollegors 

narrativ skapat en uppfattning om hur arbetet skulle kunna förbättras. Socialsekreterare 4 menar 

också på att det finns fördelar med samlokalisering men fortsätter sedan och menar att det är 

bra att ha sina respektive arbetsplatser men att de ärenden som är mest aktuella som ligger på 

en annan enhet skulle få bli mer delaktig i samverkan. I kontrast till ovan nämnda citat av polis 

2 så uttrycks närheten som fördelaktig. 

 

Socialsekreterare 4: 

Hade man jobbat där så hade man ju sett de vid fikorna och det dagliga sociala gör ju att man 

bygger upp någon form av tightare samarbete. Jag var ju inne på det tidigare med 

relationsskapande vilket jag själv tycker är viktigt liksom med min arbetsroll både med 

ungdomar och kollegor, så jag tänker att det absolut hade varit en fördel. 

 

Polis 3: 

Nu har vi ju dem här vi träffar varje onsdag och det tycker jag är bra ju för då får man kontakt. 

Men det är alltid bra att, vad jag har förstått på de andra så var det jättebra att de var här och 

det kan jag nog också tycka är bra att de är på plats. För i och med att vi jobbar med samma 

ungdomar i detta fall och vi har ju samma mål ju att få den här ungdomen på rätt spår, eller 

hjälpa den här ungdomen eller målsägande. Så är det alltid bra att ha snabb kommunikation 

och gå in och snacka eller fråga eller ha nån på plats som kan hjälpa. 

 

Kommunikationen framställs som att den gynnas av personlig kontakt och kännedom och i 

relation till plats menar de flesta respondenterna att en samlokalisering är att föredra. 

Kommunikation mellan parter kan vi som människor förstå är viktigt i alla typer av relationer 

och många respondenter menar att närhet gynnar kommunikationen då kringliggande 

information lätt missas i kontakten via mail eller telefon. Respondenterna uttrycker att närhet 

är något som gynnar samverkan och den materialistiska bundenheten föreligger inte på samma 

nivå idag.  

 



36 
 

En problematiserande vinkel kring närhet är hur nära ska man vara för att gynna samarbetet? I 

fallet för Grön Parks kommun så var samlokaliseringen placerad på det sätt att socialsekreterare 

hade en kontorsplats på polisstationen men i en korridor som var avskild från den korridor som 

ungdomsutredarna satt. Lelani och Marshalls artikel (2020) lyfter röster inom sjukvården där 

olika professioner delar en arbetsplats där alla sitter sammanblandat och där i det mötet menar 

respondenterna att kommunikationen gynnas. Platsen utgör då en arbetsplats där människor 

från olika professioner sitter och syns bland de andra. Socialsekreterare 1 menar att en gynnande 

faktor är att synas i samverkan vilket känslan inte var när det fanns ett kontor avskilt från 

ungdomsutredarna. I förhållande till annan samverkan så som i skolans värld så sitter de flesta 

i samma byggnad och har möjlighet att kontinuerligt träffas i fikarummet. Egen erfarenhet och 

även den tidigare forskning om samverkan som finns berättar om hur alla anställda träffas och 

har möten kontinuerligt. Under SIP-möten som Nordström et.al (2016) skriver om finns det en 

tydligen uppdelning vad gäller kunskapsområden men det föreligger fortfarande viss grad av 

konflikt eftersom det handlar om en individs behov utifrån många olika samhällsvetenskapliga 

perspektiv.  

 

I frågan om hur kunskapstraditionerna och professionskunskapen i förhållande till arbetsplatsen 

placering så skiljer sig meningarna åt. Platsens betydelse för samverkansarbetet ses av de flesta 

respondenterna som viktig. Socialsekreterare 1 menar att platsen i början av en samverkan kan 

ha stor betydelse för kommunikationen och kontaktskapandet. Polis 4 menar emellanåt att 

platsen påverkar informationsutbytet.   

 

Socialsekreterare 1: 

Om man ska starta en ny verksamhet och har fått nån liten undanskymd lokal då är det ju 

mycket svårare att bli etablerad än om man sitter mitt i händelserna centrum. För alla ser ju 

att där är dem som jobbar med det där och där har ju jag ett ärende. Förstår du vad jag menar 

så där tror jag egentligen att platsen har ganska stor betydelse, att man syns. 

 

Polis 4 

(platsen) Har jättestor betydelse, jättestor betydelse har det å bara det att de hade egna rum 

här de kunde hålla samtal här också bland annat. Den fysiska närheten den spelar betydelse 

för utbyte av information. 
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De övriga respondenterna går inte närmare in på hur det skulle vara att sitta blandade men denna 

aspekt är också viktig att beakta då många andra former av samverkan mellan dessa 

myndigheter bygger på det fysiska mötet och ”sammanblandning” mellan olika professioner. 

Det finns en avgörande skillnad i respondenternas syn på närhet och platsens betydelse för 

kommunikationen när det kommer till detaljnivån. Det finns dock även gemensamma nämnare 

som kan kopplas till Cross (2015) begrepp med materialistisk bundenhet. Samtliga 

respondenter menar att närhet effektiviserar och sociala kontakter är viktigt för ett 

välfungerande samarbete men den materialistiska bundenheten har försvunnit. Det finns 

fortfarande den sociala bundenheten men platsen har de facto kommit att betyda mindre när 

uppdraget för tjänsterna har förändrats.  

 

Svaret på att vara eller inte vara fysiskt närvarande går inte att fastställa utifrån materialet men 

en slutsats kan dras och denna slutsats är att personliga relationer och kontaktskapande är viktigt 

i arbetet. I nästa tema berörs vikten av att skilja på arbetsuppgifterna i samverkan.  

 

5.4 Vikten av att tänka olika kring samma problematik 

Precis som Danermark (2005) framhäver är det viktigt att ha förståelse för de 

kunskapstraditionerna den andra organisationen har. Även om myndigheterna arbetar med 

samma ungdomar framhåller respondenterna vikten av att tänka att de är olika myndigheter och 

därför har olika verktyg att arbeta med. Respondenterna belyser myndigheternas roll när det 

kommer till ungdomsbrottslighet.  

 

Polis 4 berättar om sin ideologiska ståndpunkt i förhållande till professionen som polis. 

Respondenten menar här att denne har en större helhetssyn på händelserna kring brottet då den 

funktion en ungdomsutredare har är att utreda brottet som begåtts och väger på så vis in alla 

aspekter runt om kring brottet.  

 

 

Polis 4: 

Jag skulle vilja säga att jag har ju en större helhetsbild av en händelse för den här misstänkte 

personen är misstänkt än vad socialsekreteraren har. Socialsekreteraren är här för att de vill 

bilda sig en uppfattning om hur han uppträdde i den här situationen, sen är det upp till mig att 
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förmedla den informationen om hur det har varit. Så vi har ju helt olika infallsvinklar i ärendet 

och det ska vi ju ha också. 

 

Socialsekreterare 3 och 2 vidareutvecklar denna tanke och menar att det är viktigt att social 

arbetaren har en annan roll som är mer fokuserad på stöd och hjälp för individen. 

Socialsekreterare 2 är också inne på legitimitetsaspekten av rollfördelningen.  

 

Socialsekreterare 3:  

/…/vi skulle ju inte bli som poliser, vi fick inte börja tänka som poliser det var viktigt liksom att 

vi var nåt annat. 

 

Socialsekreterare 2: 

Och få våra professioner att behålla legitimitet liksom, men det var inga bekymmer men jag 

tror polisen förstod det också mycket väl. Och såg det mer som en fördel att man hade olika 

professioner. 

 

Polis 1 menar också att det är viktigt att kunna skilja på de olika professionernas uppgifter för 

att skapa en tydlig rollfördelning i samverkansarbetet.  

 

Polis 1: 

Därför tänker jag att det är viktigt att se till vilken är polisens och vilken uppgift är 

socialtjänstens uppgift, /…/ det är ganska lätt att glida in i varandras uppgift. 

 

Mikael Löfström (2010) menade i sin avhandling att anledningen till organisatoriska 

förändringar kan vara för att vinna legitimitet i sitt fält. Det som samlokalisering eventuellt 

skulle kunna leda till och som framgår av citaten är sammanblandning av verksamheterna och 

detta kan leda till förlorad legitimitet. Den moraliska geografin och den kunskapstradition och 

professionella skillnaderna som föreligger för myndigheterna är i grunden olika där polisen 

lutar mer åt socialkontroll medan socialtjänsten istället fokuserar på socialt stöd och insatser 

inriktade på att hjälpa individen. Detta bör inte tolkas som att polismyndigheten inte har en 

hjälpfunktion då även polisen ämnar hjälpa individer men metoderna skiljer sig. I relation till 

plats blir den moraliska geografin än mer tydlig då platsen förknippas ofta med vissa ideologier. 

När samlokaliseringen var aktuell satt socialsekreterarna på polisstationen vilket skulle kunna 

leda till sammanblandning av den moraliska geografin.  
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Det finns en tendens hos socialtjänstens representanter att känna större ”oro” för 

sammanblandning med den andra myndigheten. Något som framkommer under intervjuerna är 

just sammanblandningen av professioner men samtliga respondenter menar att det är viktigt att 

skilja myndigheterna åt och framhäva för klienterna vad respektive myndighet gör. 

 

Socialsekreterare 2: 

Skillnaden var väl när vi kallade dem direkt till möte i vårt rum, på polishuset att man fick vara 

väldigt tydlig med hur sekretessen var. När vi kallar hit dem nu till kommunhuset så blir det 

tydligare liksom utifrån själva lokaliseringen men man fick vara extra noga med att vara tydlig 

att vi har sekretess och utreder inte brott vi ska bedöma skydd och stöd. 

 

Polis 1: 

…man ger en bild till den unge att myndigheter samverkar, man kommer till polisen och blir 

omhändertagen på flera olika sätt och kan då få ett förtroende och ser att myndigheterna 

faktiskt samverkar för de sitter ju till och med här. 

 

 

 I förhållande till den moraliska geografin kan det därför bli tydligare för någon som är aktuell 

hos myndigheterna att det finns en tydlig uppdelning (Knutagård, 2013). Dock vad Polis 1 

uttrycker är att signalerna till omgivning blir starkare vid en samlokalisering. Den ideologiska 

processen som Cross beskriver är nära sammankopplat med etiska och moraliska regler. Den 

ideologiska utgångspunkten i all form av myndighetsövning grundar sig i lagboken men 

förhåller sig även till de regler som organiseringen inom myndigheten tillför. Inflytandet i 

ärenden pressas många gånger från polisens håll för att få ett avslut i ärendet. Detta menar dock 

respondenterna är en produkt av de olika uppdrag myndigheterna har. I frågan om vilken 

myndighet som har mest inflytande i samverkansarbetet är därför svår att helt förstå. Eftersom 

mottagsenheten många gånger inte är i dem ärenden som är mest aktuella går det helt enkelt 

inte att besvara. Det som dock går att fastställa att de på mottagsenheten dels inte kan ge 

information då de inte är insatta men utifrån sekretessen går det inte heller alla gånger att lämna 

information om ett aktuellt ärende.   
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5.5 En tillbaka gång, är det en framtid? 

Sveriges kommuner står inför svåra beslut när det kommer till en mängd frågor och i takt med 

samhällsförändringar måste nedskärningar göras och omprioritering och omorganisation är ett 

faktum för våra svenska myndigheter. Det finns tyvärr inte en färdigskriven mall för hur 

samverkan ska gå till och det är upp till kommunerna att organisera samverkansinsatser. I 

Forkbys (2007) FoU rapport utvärderas samverkansprojektet Ung och trygg. Det finns 

visserligen likheter som går att koppla till denna studie men samlokalisering framhävs i 

rapporten som gynnande för arbetet med ungdomsbrottslighet. Det finns en ambition i 

undersökningskommunen att göra förändring men hur och om detta görs är slutligen upp till 

kommunens politiker. En respondent uttrycker en önskan om att den enhet som har de flesta 

ungdomsärenden får vara med i den nuvarande organiseringen av samverkan och går på så sätt 

lite emot sina kollegor.  

 

Socialsekreterare 4: 

…frågan är om det inte hade varit bättre under till exempel dem här mötena vi har på onsdagar 

att lite mer, asså samverkan hade nog blitt bättre om lite av dem som sitter på barn och unga 

kanske deras biträdande tillsammans med oss på mottagningsenheten och poliserna möts. Så 

vi får med den biten också just nu saknas den för att kunna liksom skapa en helhet, 

 

Platsen framträder som förhållandevis viktig genomgående i intervjuerna det som polisen dock 

missar i sina narrativ är förutsättningarna mottagsenheten har. Bilden som enbart blir klar 

genom att höra båda enheter är att arbetet med ungdomsbrottslighet går bortom mottagsenheten. 

I den roll som tjänsterna nu har skapat är denna enbart brobyggande det vill säga länken mellan 

de två myndigheterna. Socialsekreterare 2 förklarar detta och visar att den organisatoriska 

förändringen har ändrat förutsättningarna dramatiskt vilket kan vara anledningen till att 

respondenterna från socialtjänsten är mer återhållsamma med att förespråka en samlokalisering 

igen. Men det är inte bara socialtjänsten som har genomgått organisatoriska förändringar. 

Socialsekreterare 2 går in på att det skett organisatoriska förändringar även inom polisens 

verksamhet och polis 4 bekräftar detta. 

 

Socialsekreterare 2: 

jag tänker en skillnad har varit att tjänsterna inte tillhör samma enhet utan det tillhör 

mottagningsenheten nu och inte utredningsenheten. Det har gjort en förändring och polisens 

organisation har ju också förändrats…/.../ det fanns i mitt tycke ett lite mer förebyggande arbete 
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med poliser som jobbade lite mer, närpoliser, det kändes som att vi kunde samarbeta mycket 

med dem kring ungdomar. 

 

Polis 4: 

…vi har ju fått se en utveckling bland ungdomar iallafall som är väldigt väldigt oroväckande 

och just de här neddragningarna som har varit å att man, polisen har inte haft resurser till 

exempel att jobba ute med ungdomar för man har bara kunnat köra IGV alltså ingripande 

verksamhet de här akuta verksamheterna så tar man områdespoliserna eller de som ska jobba 

med narkotika också för de måste köra igv för att den verksamheten ska gå runt, 

 

Något som blir tydligt utifrån intervjuerna är att kommunikationen tenderar att bli något 

bristfällig men detta har inte enbart med plats att göra. De organisatoriska förändringarna 

påverkar hela verksamheten hos bägge parter. Även om det finns en mer optimistisk tendens 

hos respondenterna från socialtjänsten på hur just samverkan mellan ungdomsutredarna och 

mottagsenheten fungerar så finns det en önskan om att se förändringar hos samtliga 

respondenter. En trend vi ser hos framförallt respondenterna från socialtjänsten är vikten som 

läggs på organisatorisk förändring och viljan att samverkan förbättras genom att skapa tydlighet 

i arbetsupplägget. Polisens respondenter menar i sin tur på att det vore bra om socialtjänsten 

var på plats men fick inte i sina framföranden med den organisatoriska aspekten som spelar stor 

roll för hur samverkan ska se ut. Respondent 1 menar i sin önskan att det vore bra om det 

samverkan var organiserad genom att socialtjänsten satt på polisen och menar att det skulle 

gynna verksamheten ytterligare om det var två stycken socialsekreterare på tjänsten. Platsen i 

polis 1s svar avser samlokalisering.  

 

Polis 1: 

Ja men det är som det var innan jag kom tycker jag. Att man har två från socialtjänsten. En 

kanske är med vid förhör och har uppgifter som är kopplat till socialtjänsten, och där de sitter 

också men att den personen finns här och är tillgänglig för oss och vi för dem. Och en som 

jobbar med medling och stöd, alla de saker vi är skyldiga att tillhandahålla.  

 

Socialsekreterare 1 menar också att samverkansformerna borde ses över men är inte säker på 

att samlokalisering ska vara utgångspunkten. Platsen menar dock även socialsekreterare 1 är 

viktig men trycker på att tjänsterna måste skapa legitimitet genom att utgå från socialtjänsten. 

Legitimitets aspekten går i respondent As uttalande för behovet av att vara samlokaliserade. 
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Socialsekreterare 1 visar dock att det är en mångfacetterad fråga. Samtidigt som det är viktigt 

med fysisk kontakt och närhet vill socialtjänsten visa sin legitimitet i samverkan och inte bli 

”polisifierad”. Skillnaden blir som nämnt i inledningen en organisatorisk fråga för 

socialtjänsten då arbetsbeskrivningarna kommer att behöva skrivas om för att passa ett 

samlokaliserat upplägg.  

 

Socialsekreterare 1: 

..men jag tror ändå då att idén som vi hade att det skulle vara två tjänster som var kopplade 

till det eller i alla fall kanske inte eller att lägga fler arbetsuppgifter på dem tjänsterna tänker 

jag skulle vara bra för då skulle man mer kunna renodla för nu är det så att alla gör lite av 

allt…. 

Sen är inte jag helt säker på att jag tänker att de två tjänsterna skulle sitta på polishuset. Jag 

vet inte om liksom just den här platsen om det har jättestor betydelse kanske är det så att det 

skulle vara det enklaste, men samtidigt då så är det ju att man måste bygga upp så att man vet 

känner att man tillhör socialtjänsten och är representant för socialtjänsten, och känner att man 

tillhör en enhet och har kollegor inom socialförvaltningen så att det inte blir en såhär liten 

isolerad ö… 

 

Att det är svårt med samverkan är inget varken jag, respondenterna eller Danermark (2005) 

hymlar med. Samverkan som föreligger i just denna kommun vittnar om detta genom att 

organisationen kring samverkan har ändrats. Respondent B menar också på att samverkan som 

det ser ut idag kanske inte är rätt placerad på mottagningsenheten då deras arbete snarare blir 

att slussa ärenden vidare till andra enheter. 

 

Socialsekreterare 2: 

Jag tänker det här med samverkan det är ju liksom, i min värld så tänker jag är där det behövs 

mest är de ärenden som inte vi har utan det är de ärenden som gäller utredningsenheten där vi 

yttrar oss kring påföljd. Ärenden som är väldigt aktuella inom både socialtjänst och polis det 

är där behovet av samverkan ökar… 

…jag tänker att de ärenden vi har kanske inte behovet är lika stort att det kanske bara är ganska 

ringa brott och då tänker jag det är inte där man ska lägga kraft på samverkan utan i dem 

ärenden som faktiskt finns på den andra enheten…  
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Denna beskrivning ger en tydligare bild av var problematiken som framförallt poliserna vittnar 

om ligger. Som påvisades i tidigare kapitel handlar det dels om att den sociala och 

materialistiskt bundna processen försvunnit gradvis genom de organisatoriska förändringarna. 

Narrativet eller berättelsen om samverkan är idag att polisens respondenter upplever en saknad 

av den materiella aspekten alltså att ha socialsekreterare på plats (Cross, 2015) I takt med att 

uppdraget för socialsekreterarna förändrades så är narrativet idag att det kanske inte finns så 

stort behov av att vara på plats i relation till deras arbetsuppgifter.  Det bör konstateras att det 

finns behov av samverkan och det finns samverkan mellan myndigheterna men som 

Socialsekreterare 2 uttrycker det så menar hen att kraften borde ligga på annat håll. Polis 4 

menar också på att samverkan bör ses över och gå tillbaka till samlokaliseringen och uttrycker 

detta genom att referera tillbaka till hur det såg ut tidigare med samlokalisering. 

 

Polis 4 

Ja den skulle se ut så att vi är fysiskt samplacerade samlokaliserade vi har ju äntligen blivit det 

med områdespolisen…  

…vi jobbar med samma ungar klart vi ska va samlokaliserade, det hade varit idealet, bli 

samlokaliserade och att de hade varit fler än en för en funkar inte så väldigt bra det är bättre 

om de är två och vi skulle också ha viss form av brottsofferstöd tillgängligt i huset. Det behöver 

kanske inte vara varje dag men nån dag i veckan i varje fall för då hade det blivit mycket bättre 

för målsägande å vittnen också. 

 

Polis 4 vill se samlokalisering och i kombination med citatet från Polis 4 kan vi se att även om 

samverkan och dialog sker så är det inte riktigt rätt enhet som kontakten sker gentemot. Ringa 

brott som socialsekreterare 2 pratar om är också en del av polisens arbetsuppgifter men under 

intervjuerna framkommer det inte är där den största oron ligger. Tydligheten kring 

organisationen kan argumenteras gå förlorad när graden av insatthet i ärenden som polisen vill 

få information kring inte ligger hos mottagningsenheten.  

 

Socialsekreterare 3: 

…och det är där man upplever att polis eller det ska inte jag säga men vi tror nog att polisens 

oro ligger där i de här brottsaktiva ungdomarna vad händer vad gör socialtjänsten och hur ska 

vi sätta stopp på den här ungdomen och där är ju inte vi involverade alls 

 



44 
 

Polis 2 och 3 menar också på att samlokalisering är att föredra och menar att det är enklare att 

kommunicera och att handläggningstiden blir kortare. Detta stämmer överens med den tidigare 

forskningen som också menar att samlokalisering kan främja effektivitet (se Edvall Malm 2012 

och Forkby 2007). Polis 3 lyfter dock en aspekt av den ideologiska processen genom att önska 

att förfarandet för att få lämna uppgifter mellan myndigheter sågs över. 

 

Polis 3: 

Då hade jag nog tyckt att det är bra om vi jobbar i samma hus att vi har nära kontakt med dem 

så att vi lätt kan få kontakt med dem att man kan gå in och prata med dem. Sen så önskar jag 

ju att de här sekretesslagarna ses över så att vi har typ samma sekretess i utåt mot andra men 

inom oss så är det rätt så öppet för vi kan få reda på saker vad har ni gjort varför har ni gjort 

såhär vi får mest reda på att jamen det är på gång då är det rätt bra att få reda på vad är det 

som är på gång? Vad är det ni tänker göra då kanske vi kan göra nånting… 

. 

Den ideologiska processen kan förstås som en process där platsen ställs i relation till de 

regelverk som styr en plats (Cross, 2015). Eftersom myndigheterna har olika regelverk i såväl 

organisationsform som i styrregler sticker samlokaliseringens socialsekreterartjänster ut. 

Sekretesslagen framgår som ett hinder även i tidigare forskning (se Edvall Malm, 2012) men 

det som framförallt ses som problematiskt mellan myndigheterna i Grön Parks kommun är att 

mottagningsenhetens brobyggande funktion inte innefattar att lämna ut sekretessbelagd 

information utan slussar vidare ärendet till berörd handläggare på en annan enhet som i sin tur 

kan vara mer generös med utlämnandet av uppgifter.  
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6 Slutdiskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Samverkan är något som på flera arenor inom det sociala arbetet eftersträvas samtidigt som det 

medför problem. Danermark (2005) framhåller att det är en viktig del av det sociala arbetet för 

att få med flera bitar av social problematik. Syftet har varit att förstå hur socialtjänsten och 

polismyndigheten resonerar angående placeringen av den konkreta arbetsplatsen. De centrala 

frågeställningarna som uppsatsen hade tänkt besvara var hur respondenterna resonerar kring 

arbetsplatsens placering i förhållande till kommunikation samt hur de såg på sammanhållningen 

mellan myndigheterna. I denna avslutande diskussion kommer jag att behandla varje 

frågeställning var för sig. 

 

6.1.1Kommunikationen 

 Det som resultaten från undersökningen har visat är att platsens betydelse för ett fungerande 

samverkansarbete tenderar att spela roll för utbytet av information men den visar också att 

organiseringen kring samverkan är minst lika viktig som var den bedrivs. Tendensen hos 

respondenterna som presenteras i analysen kan tolkas som att poliserna önskar att 

samlokalisering blev aktuellt igen och hade önskat ett närmare samarbete i dubbel bemärkelse. 

Respondenterna från socialsekreterarna tenderar att vara mer återhållsamma i önskningarna 

gällande samlokalisering men detta är på grund av hur samarbetet från mottagningsenheten ser 

ut idag. Det finns dock en önskan från socialtjänstens håll att eventuellt titta närmare på en 

samlokalisering men då med socialsekreterare som har en tjänst som möjliggör en närmare 

samverkan.  Ingen av respondenterna uppger att dem tycker att samverkan är något dåligt. 

Tvärtom så tycks det som att bägge myndigheter tycker det är viktigt att få med många aspekter 

i bedömningen eller utredningen av en ungdoms behov. Budgetnedskärningarna har sedan lätt 

till att det inte sitter en socialsekreterare på polisen. Att omorganisera är något som görs 

emellanåt för att stärka en organisation men omorganiseringen inom polismyndigheten och 

inom socialtjänsten har valt att prioritera på sätt som försvårar en effektiv samverkan.  

 

6.1.2 Sammanhållning 

Tidigare forskning antyder att samverkan förekommer mellan många olika 

människobehandlande organisationer och organiseringen och utformningen spelar roll för 

resultatet. Något som verkar sätta käppar i hjulen gällande sammanhållningen kan därför bero 
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på en rad faktorer men eftersom meningsfullheten har börjat försvinna efter att uppdraget sett 

annorlunda ut går den materialistiska bundenheten något förlorad. De sociala kontakterna är 

fortsatt gynnande men en annan samarbetsform skulle möjliggöra en högre grad av 

sammanhållning och möjligtvis resultera i en ny samlokalisering men med annat format. Under 

intervjuerna så menade de flesta att sammanhållning finns i och med att det ofta är samma 

klienter som förekommer hos båda myndigheterna så finns det en sammanhållning men som 

genom omorganiseringen verkar ha försvunnit gradvis. Som en respondent uttrycker det så 

menar denne att det borde vara självklart att socialsekreterare och ungdomsutredare satt 

tillsammans då det är samma ungdomar de jobbar med.  

 

6.1.3 Summan av det hela 

Sammantaget så visar denna uppsats på en komplexitet i samverkan mellan myndigheterna. I 

dagsläget ser det ut som att organisationens förändringar har påverkat de som arbetar. Med 

denna uppsats uppmärksammas behovet av en kartläggning över rutinerna och organiseringen 

kring samverkansarbetet. Denna uppsats har inte en universallösning men ser gärna att debatten 

lyfts i det offentliga.  

 

6.2 Avslutande reflektion 

Något som i efterhand kunde ha bidragit till ett rikare material med mer tyngd hade varit att 

göra intervjuer om samma ämne med fler kommuner. Detta hade då bidragit till att jämförelser 

mellan olika kommuners organisering och känsla inför samlokalisering. Det hade även varit 

intressant att ta del av dokument där samverkan föreligger eller statistik på handläggningstider. 

Det finns många saker som skulle kunna tillföra än mer förståelse kring ämnet samverkan. 

Något som inte är genomförbart på kandidatnivå är att gå direkt till dem som berörs det vill 

säga brukarna eller klienterna. Detta hade dock varit en mycket intressant vinkel att undersöka 

för att få en insyn i hur samverkan uppfattas utifrån.  

  

En aspekt av samverkan mellan polis och socialtjänst som inte fått så mycket rum i denna 

uppsats är sekretessbestämmelsernas inverkan även om detta varit med. Lagen har genom 

uppsatsen legat i bakgrunden men är trots allt en förutsättning för att myndigheter 

överhuvudtaget samverkar. Den juridiska aspekten är intressant men om möjligt än mer snårig 

och hade kunnat vara svår att granska som socionomstudent. Det som kan vara en intressant 

ingång till den juridiska aspekten är hur sekretesslagen genom ändringarna som gjort de senaste 
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åren påverkat attityderna kring densamme. Jag hoppas dock att med denna uppsats ha bidragit 

till diskussionen angående samverkans organisering. Frågan som väcks efter skrivandet av 

denna uppsats är vad som faktiskt skulle vara bäst? Hade detta varit en lärobok så hade det nu 

stått ”diskutera i smågrupper” men detta är en c-uppsats. Jag kommer istället be läsarna av 

denna text att reflektera och ifrågasätta samverkan inom just era organisationer.  
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Bilagor 
 

1. Intervjuguide 

Inledanden frågor 

• Vad har du för utbildning? 

• vad har du för arbetslivserfarenheter innan detta?  

• När började du jobba med/som…? 

• Hur ser en arbetsdag ut? 

 

Samverkan 

• När hade du först kontakt/samarbete med….? 

• Vad betyder orden samarbete och samverkan för dig? Finns det en skillnad? 

• Vad anser du underlättar 

 

Profession 

• Hur används de olika kompetenserna i arbetet med ungdomar? 

• Ni är ju två olika myndigheter, i gemensamma ärenden är detta ett hinder eller en fördel? 

 

Ungdomsbrottslighet 

• Vad finns det för aspekter av gemenskap i samverkansarbete gällande 

ungdomsbrottslighet? 

• Hur upplever du att ungdomarna känner inför kontakten med både polis och 

socialtjänst?  

• I vilken utsträckning är det nödvändigt/viktigt att samverka kring ungdomsbrottslighet? 

• Vad finns det för hinder? 

 

Kommunikation 

• Hur pratar ni med kollegor på den andra myndigheten om ärenden? 

• Vilken kommunikationskanal är mest använd? 

• Är det någon skillnad i kommunikationen rent vardagligt när det inte finns en konkret 

arbetsplats? 

Känslan av plats 

• Vad betyder det för dig att jobba nära en annan myndighet? 
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• Hur ser du på platsens betydelse i samverkan? 

• Hur ser du på avsaknaden av en konkret arbetsplats? 

 

Informellt 

• Finns det gemenskap mellan myndigheterna? 

• Innan socialsekreterarens tjänst flyttades hade ni gemensamma kafferaster då? 

• Pratade ni i korridorerna om jobbet i allmänhet? 

 

formellt 

• I den formella kontakten mellan myndigheterna upplever du att det är en fördel att prata 

via telefon eller mail? 

• Hur diskuteras ett ärende och vilken kanal används? 

 

Avslutande fråga 

• Hur ser den ideala samverkan mellan era verksamheter ut om du fick bestämma? 

 

 

2. Introduktionsbrev 

Detta skickades som ett inledande mail till socialförvaltningen i den aktuella kommunen. 

Hej, 

Jag heter Axel och går min sjätte termin på socionomprogrammet i Lund. Jag ska nu till hösten 

skriva min kandidatuppsats och är intresserad av att undersöka eller titta närmare på samarbetet 

mellan polisen och socialtjänsten. En tänkbar ingång är de ändringar som skett i 

offentlighet och sekretesslagen. Jag är nyfiken på hur socialtjänst och polis arbetar tillsammans 

och om detta är något som görs regelbundet i X kommun.  

Hur ser det egentliga informationsutbytet ut och finns det utrymme att utveckla relationen 

mellan dessa två myndigheter. Min avsikt med detta mail är dels att berätta kort om min 

tanke som jag ovan gjort men också fråga om det finns intresse från ert håll med denna typ av 

uppsats? Finns det ett behov av en kartläggning av detta ämne eller finns det något ni är 

intresserade av att jag skulle undersöka i egenskap av socionomstudent? Jag nås bäst på denna 

mail eller på min mobil: 070 XXX XX XX. Jag bifogar även kursplanen i detta mail. 

 

Tack på förhand, 
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Med vänliga hälsningar, 

 

 

Axel Karlerö 

 

3. Informationsbrev 

Hej,  

Tack för att du har uttryckt intresse för att ställa upp på en intervju! Inför intervjun kommer här 

information kring uppsatsens syfte, etiska principer som jag som uppsatsskrivare kommer 

förhålla mig till samt praktisk info inför en fysisk intervju.   

 

En av de viktigaste sakerna att tänka på för mig som uppsatsskrivare är de etiska principer som 

följer när jag väljer att inhämta information genom intervjuer. Först och främst så är deltagandet 

av intervjun helt frivilligt och behöver av dig ett samtycke. Det kan ske antingen genom 

vändande mail eller genom att jag ställer frågan i början av intervjun. Om du någon gång under 

eller efter genomförd intervju vill avbryta kommer detta respekteras utan några konsekvenser 

eller frågor. Tiden jag har avsatt för varje enskild intervju är 1,5 timme men om det skulle ta 

kortare eller längre tid är detta inget problem. Anledningen till att jag valt att använda mig av 

intervjuer är för att kunna analysera hur du som arbetar upplever platsens betydelse för 

samverkan mellan polisen och socialtjänsten. Under intervjuerna kommer jag att spela in ljud 

för att kunna transkribera intervjuerna. I själva uppsatsen kommer allt vara anonymt så inget 

du har sagt kommer att kunna kopplas till just dig. Det inspelade materialet kommer efter att 

uppsatsen är inlämnad och godkänd att förstöras, likaså eventuella anteckningar. ’svaren 

kommer inte användas i något annat sammanhang än i uppsatsen. Intervjun är inte tänkt att lyfta 

etiskt känsliga frågor om tredje part det vill säga personer utanför arbetsplatsen men om detta 

skulle nämnas innebär det att dessa uppgifter ska behandlas konfidentiellt.   

 

Forskningsfrågan eller problemet är hur ungdomsutredare hos polisen och socialsekreterare på 

mottagningsenheten ser på betydelsen av en konkret arbetsplats gällande samverkan kring 

ungdomsbrottslighet. De frågor som ställs i samband med intervjuerna vill fånga djupet av 

denna samverkan. Uppsatsen kommer förhoppningsvis vara klar i månadsskiftet 

Januari/Februari 2021. Uppsatsen skickar jag gärna efter att den är klar om det önskas! 

  

Om du har några frågor nås jag på mailen: axel.karlero@gmail.com eller på min mobil: 

070 XXX XX XX 

mailto:axel.karlero@gmail.com
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Tack, vi ses! 

Med vänliga hälsningar, Axel Karlerö 

Handledare: Mikael Sandgren, mikael.sandgren@soch.lu.se 

 

mailto:mikael.sandgren@soch.lu.se
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