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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Lunds kommun arbetar brottsförebyggande med 

ungdomsbrottslighet samt hur olika aktörer samverkar gällande förebyggande arbete med 

ungdomar som begår brott. Ungdomsbrottslighet är ett återkommande ämne i samhällsdebatten 

och framstår som ett av de mest centrala problemområdena i samhället. Att det finns ett stort 

intresse för detta ämne kan tolkas utifrån att brott som begås av ungdomar ses som en 

betydelsefull markör för samhällsutvecklingen (Socialstyrelsen, 2009). Eftersom ungdomar är 

vår framtid, är risken att ungdomsbrottsligheten ses som en signal för framtida sociala problem 

både för ungdomarna själva och för samhället i stort (Estrada & Flyghed, 2013; Socialstyrelsen, 

2009).  

    Både för socialtjänsten och andra aktörer som arbetar med ungdomar är en viktig uppgift att 

tidigt kunna uppmärksamma barn och unga med riskbeteenden. Om en negativ utvecklig kan 

förhindras tidigt, är risken mindre att allvarliga problem utvecklas (Socialstyrelsen, 2009). För 

att kunna minska brottsligheten och höja tryggheten i samhället behövs ett effektivt 

brottsförebyggande arbete. Idag är det många olika aktörer som kan vara med och bidra till 

detta, därför är det viktigt att samverkan och samarbete kring detta fungerar väl mellan de olika 

aktörerna. 

    Studien bygger på en kvalitativ metod med fyra semistrukturerade intervjuer. De intervjuade 

arbetade med ungdomar och ungdomsbrottslighet inom olika verksamheter i kommunen. Med 

uppsatsen framkommer det att Lunds kommun har ett väl fungerande brottsförebyggande arbete 

mot ungdomsbrottslighet. Genom att arbeta utifrån metoder som bygger på samverkan mellan 

de olika aktörerna upplevs insatserna göra större skillnad. 

 

 

Nyckelbegrepp: Ungdomsbrottslighet, förebyggande arbete, samverkan, sociala insatsgrupper, 

polismentorskap.  



 
 

Abstract 
The purpose of the paper was to investigate how Lund municipality works in crime prevention 

with juvenile delinquency and how different actors collaborate on preventive work with 

juveniles who commit crimes. Juvenile delinquency is a recurring topic in the social debate and 

appears to be one of the most central issues in society. There is a great interest in this subject, 

which can be interpreted as meaning that crimes committed by young people are a significant 

indicator of social development (Socialstyrelsen, 2009). As young people are our future, the 

risk of juvenile delinquency is a signal for future social problems both for the young people 

themselves and for society at large (Estrada & Flyghed, 2013; National Board of Health, 2009). 

    Both the social services and other actors working with young people are an important task of 

alerting children and young people with risk behaviors early on. If negative development can 

be prevented early, the risk is less that serious problems develop (Socialstyrelsen, 2009). To 

reduce crime and raise security in society, effective crime prevention work is needed. Today, 

there are many different actors that can contribute to this, so it is important that cooperation and 

cooperation around this work well between the different actors. 

    The study is based on a qualitative method with four semi structured interviews. The 

interviewees worked with youth and juvenile delinquency in various activities in the 

municipality. The paper shows that the municipality of Lund has a well-functioning crime 

prevention work against juvenile delinquency. Working based on methods based on interaction 

between the various actors, the efforts are made to make a greater difference. 

 

 

Key concepts: juvenile delinquency, preventive work, cooperation, social intervention groups, 

police forces.  
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Inledning 
Ungdomsbrottslighet är ett återkommande ämne i samhällsdebatten och framstår som ett av de 

mest centrala problemområdena i samhället. Att det finns ett stort intresse för detta ämne kan 

tolkas utifrån att brott som begås av ungdomar ses som en betydelsefull markör för 

samhällsutvecklingen (Socialstyrelsen, 2009). Eftersom ungdomar är vår framtid, är risken att 

ungdomsbrottsligheten ses som en signal för framtida sociala problem både för ungdomarna 

själva och för samhället i stort (Estrada & Flyghed, 2013; Socialstyrelsen, 2009). Ungdomar 

ses som den mest brottsaktiva gruppen i samhället. Ungdomsåren, företrädesvis i åldrarna 15–

17, innebär en märkbar topp i brottsaktivitet. De flesta av de ungdomar som begår brott gör det 

vid ett enstaka tillfälle, medan en liten del av ungdomarna begår ett flertal brott. Majoriteten av 

de ungdomar som begår brott gör det endast under en begränsad tid, vilket tyder på att 

brottsligheten avtar under tonåren (Estrada & Flyghed, 2013; Socialstyrelsen, 2009). Ungas 

brottslighet kan därför ses som en övergående fas. Det finns dock en relativt liten grupp 

ungdomar som redan i tidig ålder börjar begå brott och som fortsätter med brottsliga aktiviteter 

genom ungdomsåren och vidare in i vuxen ålder (Estrada & Flyghed, 2013; Svensson & Ring, 

2007; Socialstyrelsen, 2009). 

Den svenska allmänheten har sedan mitten av 1980-talet blivit mer och mer oroade över 

ungdomsvåld (von Hofer, 2000). Även media framhåller att brottsligheten ökar. 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt von Hofer (2000) beror detta på en förändring i hur samhället 

agerar mot denna typ av brottslighet. Det moderna samhället har lägre tolerans mot avvikelse 

och har även börjat uppmärksamma ungdomsbrottslighet mer än tidigare (von Hofer, 2000). 

    Enligt en skolundersökning om brott där elever i årskurs nio lämnat självdeklarerade 

uppgifter under 2015 har ca hälften av ungdomarna någon gång under de senaste tolv 

månaderna begått brottsliga handlingar som stöldbrott, skadegörelse eller våldsbrott 

(Bottsförebyggande rådet, 2016). Svensson och Ring (2007) anser att stöld är den vanligaste 

formen av brottslighet bland ungdomar. 

    Att vissa ungdomar begår brott och utvecklar en kriminell livsstil finns det inget klart svar 

på. Men enligt forskning finns en del riskfaktorer som pekar mot ökad risk för normbrytande 

beteende och brottslighet, både på kort och lång sikt. Ofta handlar det om ungdomens personliga 

egenskaper men även på familjeförhållanden och miljöfaktorer. Även livsstilsfaktorer har 

betydelse för ungdomars brottsliga beteende. Livsstilsfaktorer innebär hög konsumtion av 

alkohol och umgänge med brottsliga kamrater (Socialstyrelsen, 2009). 

    Samhället har ett ansvar för att arbeta med ungdomsbrottslighet. Enligt 2§ i 2 kap. av 

Socialtjänstlagen (2001:453) är det kommunen som har det största ansvaret för att de som vistas 

i kommunen får det stöd och hjälp de behöver (Socialtjänstlagen 2001:453). I detta avseende är 

det socialnämnden som verkar för att barn och ungdomar växer upp under goda och trygga 

förhållanden samt uppmärksamt följer de barn och ungdomar som tidigare visat tecken på en 

ogynnsam utveckling (Socialstyrelsen, 2009; Clevesköld, Thunved & Thunved, 2015). 

Bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) har som syfte att betona det ansvar socialtjänsten har 

för barn och ungdomar, särskilt för unga lagöverträdare och de ungdomarna med 

missbruksproblem. Syftet med bestämmelserna är också att arbeta mot tendenser som innebär 

att ungdomar i större utsträckning riskerar att dömas till påföljder inom kriminalvården 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar upp till 20-årsåldern samt att de 

har det generella samhälleliga ansvaret för barn och ungdomars sociala situation. 

Socialnämnden ansvarar på så sätt för att ge de ungdomar som begår brott rätt vård 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Samhällets uppgift är att både reagera på och förhindra brottsliga handlingar. Insatserna från 

socialnämnden utgår från vad den unge behöver för skydd och stöd, medan de rättsvårdande 

myndigheternas åtgärder tydligt ska visa att samhället tar avstånd från den brottsliga 
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handlingen. Därmed har samhället dubbla uppgifter när det handlar om brottslighet bland 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2009). Eftersom det är olika myndigheter som ansvarar för 

påföljdssystemet för unga som begår brott krävs att samverkan dem emellan fungerar väl. Finns 

ett bra samarbete mellan olika myndigheter inom detta ämne leder det till att den unge tydligt 

uppfattar att insatserna inom rättsväsendet och socialtjänsten ingår i en integrerad helhet. Av de 

ungdomar som begår brott är det långt ifrån alla som behöver socialnämndens insatser. Dock 

är det nämndens uppgift att, så långt som det är möjligt, uppmärksamma de barn och unga som 

på grund av brottsliga handlingar riskerar att utvecklas ogynnsamt (Socialstyrelsen, 2009). 

    För att minska den unges chans till att utveckla en allvarlig problematik eller en kriminell 

livsstil anses Socialtjänsten vara den myndighet som bäst kan ge unga och deras vårdnadshavare 

det stöd och den hjälp de behöver. Därmed bygger påföljdssystemet för unga lagöverträdare på 

att barn och unga som begått brott först och främst ska få insatser inom socialtjänsten. 

Målsättningen med detta påföljdssystem är att unga lagöverträdare ska hållas utanför 

kriminalvården (Clevesköld, et al., 2015; Socialstyrelsen, 2009). Socialtjänsten, polis, åklagare 

och domstol har delat ansvar för unga mellan 15–20 år. I allvarligare fall ingår även 

kriminalvården. Det är dock socialtjänsten skyldighet att utifrån principen om barnets hälsa 

uppmärksamma och se till ungdomarnas individuella vård-och behandlingsbehov, oavsett vilka 

ingripanden som är aktuella från polis, åklagare eller domstolens sida (Socialstyrelsen, 2009). 

    Sammanfattningsvis har ungdomsbrottslighet blivit ett allt mer vanligt förekommande 

problem i dagens samhälle. Brottsligheten har eskalerat och brottshandlingarna har blivit mer 

grövre och avancerade. Det är även ungdomar i mycket låg ålder som utför de brottsliga 

handlingarna. Ungdomsbrottslighet bidrar också till stora konsekvenser för både samhället och 

ungdomarna som begår brott. 

 

Syfte och frågeställningar 
Frågan om hur samhället ska komma till rätta med ungdomsbrottslighet har fått en mer 

framträdande roll i den allmänna debatten. Det handlar idag inte enbart om påföljdssystemet, 

utan det handlar också om vilka åtgärder samhället kan använda sig av för att minska 

normbrytande beteende och missanpassning hos barn och unga (Clevesköld, et al., 2015). 

    Både för socialtjänsten och andra aktörer som arbetar med ungdomar är en viktig uppgift att 

tidigt kunna uppmärksamma barn och unga med riskbeteenden. Om en negativ utvecklig kan 

förhindras tidigt, är risken mindre att allvarliga problem utvecklas (Socialstyrelsen, 2009). 

    För att kunna minska brottsligheten och höja tryggheten i samhället behövs ett effektivt 

brottsförebyggande arbete. Idag är det många olika aktörer som kan vara med och bidra till 

detta, därför är det viktigt att samverkan och samarbete kring detta fungerar väl mellan de olika 

aktörerna.   

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Lunds kommun arbetar brottsförebyggande med 

ungdomsbrottslighet samt hur olika aktörer samverkar gällande förebyggande arbete med 

ungdomar som begår brott. 

Frågeställningar 
 Vilka generella brottsförebyggande insatser gör man i kommunen utifrån teoretiska 

utgångspunkter? 

 Vilka aktörer finns i det brottsförebyggande arbetet? 

 Finns det någon samverkan mellan aktörerna och vilka former tar denna i så fall? 
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Avgränsning 
Denna studie avgränsas därför till att fokusera på hur brottsförebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet ser ut i Lunds kommun. Orsaken till att detta blev studieobjekt grundar sig 

på att det redan finns en hel del studier om orsaker till att ett brottsligt beteende utvecklas hos 

barn och unga. För att istället försöka förstå och uppfatta hur brottsligheten kan minskas eller 

förhindras bland ungdomar är det relevant att undersöka hur kommun och andra aktörer arbetar 

brottsförebyggande.  
 

Disposition 
Inledningsvis redogörs det för vad ungdomsbrottslighet innebär, vilken roll de olika aktörerna 

har i arbetet med förebyggande av ungdomsbrottslighet samt vad förebyggande arbete och 

samverkan innebär. Sedan följs en beskrivning om tidigare forskning som gjort kring detta 

ämne. Upplägget för uppsatsen ser ut på följande: Ett teoriavsnitt redogör för de valda teorierna 

till studien. Därefter följer ett metodavsnitt vilket beskriver de metoder som använts och som 

ligger till grund för studien. Resultatdelen inleds med en presentation av informanterna följt av 

de teman som framkommit genom analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis kopplas 

empirin till den teoretiska referensramen i diskussionsavsnittet följt av slutsatser och förslag på 

framtida forskning. 
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Centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer de olika begrepp som anses vara centrala för studien att presenteras. 

Det kommer även vara en presentation om de olika aktörernas uppdrag i arbetet med att 

förebygga ungdomsbrottslighet i kommunen. Detta avsnitt avslutas med en redogörelse för 

begreppen samverkan och förebyggande arbete. 

Ungdomar och brott 
Ungdomar som begrepp är enligt Estrada och Flyghed (2013) svårt att definiera eftersom dess 

innehåll inte är självklart. Ungdomsperioden är livsfasen mellan barndom och vuxenhet som 

åldersmässigt är svår att avgränsa på ett tydligt sätt. Enligt en fysiologisk/biologisk avgränsning 

är ungdomsperioden då individen genomgår puberteten, en period som inträffar vid ungefär 13–

14 års ålder. Känslomässiga/psykologiska utvecklingen är en annan avgränsning av 

ungdomsperioden. Det är under denna period ungdomen utvecklar sin självidentitet och enligt 

detta perspektiv sker detta då ungdomen är mellan 11–20 år. Ungdomsperioden kan också 

avgränsas utifrån sociala kriterier och ses som den period där ungdomen börjar frigöra sig från 

sin familj och utformar en gemenskap med andra jämnåriga (Estrada & Flyghed, 2013). Enligt 

Estrada och Flyghed (2013) är gränsen till vuxenvärlden diffus eftersom den är beroende av 

huruvida individen uppfattas som vuxen av omgivningen. Avgörande för detta är att ungdomen 

lämnat det ansvarsfrihet som ungdomstiden präglas av och istället har det ansvarstagande som 

vuxenlivet präglas av (Estrada & Flyghed, 2013). Ungdomsperioden kan även avgränsas 

kulturellt. Forskning kring ungdomskultur menar att ungdomar agerar på ett visst sätt och har 

en egen ”stil” som skiljer sig från andra ungdomar och vuxna. Slutligen kan ungdomsperioden 

avgränsas utifrån officiella kriterier. Denna avgränsning avser den åldern då individen börjar 

ses som vuxen vad gäller ansvar och rättigheter. Myndighetsåldern i Sverige är 18 år, dock finns 

det en del skyldigheter och rättigheter som erhålls både innan och efter en individ blivit myndig. 

Vid 15 års ålder blir individen straffmyndig (Estrada & Flyghed, 2013). 

    För att något ska ses som ett brott behöver det finnas en lag som förklarar den brottsliga 

handlingen. Lagen ska även beskriva vilket straff som ska ges till den som begår denna 

brottsliga handling (Sarnecki, 2010; Brottsrummet, u.å). 

Brottsbalken definierar detta på följande sätt: 

”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller 

författning och för vilken straff som sägs nedan är förskrivet.” (1 kap. 1§ 

BrB). 

Vilka handlingar som ses som brottsliga förändras. Detta beror på att brott har ett nära samband 

med hur samhället utvecklas. Människans synsätt och attityder till brottslighet förändras med 

tiden. På grund av nya reformeringar av lagen kan till exempel handlingar som tidigare 

beskrivits som brottsliga bli avkriminaliserade, det vill säga fria från straff och handlingar som 

tidigare inte definierats som brott förses med straff. Även straffvärdet på olika brott kan 

förändras. Brott som förr i tiden bedömdes vara grova och var belagda med hårda straff, kan nu 

för tiden betraktas som mindre grova och ge lindrigare straff, medan andra brott ger hårdare 

straff. 

    Ungdomsbrottslighet definieras precis av vad ordet säger, ”den brottslighet som ungdomar 

begår”. Vilket innebär att individer som är yngre än den lagstadgade myndighetsåldern är 

delaktiga i olagliga aktiviteter. När det handlar om ungdomsbrottslighet gäller det främst 

brottsbalksbrott som begås av individer i åldrarna 15–20 år (Estrada & Flyghed, 2013). 

Ungdomsbrotten domineras ofta av stöldbrott. Enligt forskning om ungdomsbrottslighetens 

struktur är ungdomsbrottsligheten skevt fördelad. Det är många barn och unga som begår några 

enstaka brott medan det är ett fåtal som begår flera brott. De flesta av brotten som begås av barn 

och unga är av lindrig karaktär och få av brotten anses som grova. Ungdomsbrottsligheten är 
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också av episodisk karaktär. Det är många barn och unga som begår brott under en kortare 

period i livet och endast ett fåtal ungdomar fortsätter med brottsliga handlingar i vuxen ålder 

(Brottsförebyggande rådet, 2009). 

 

Socialtjänstens uppdrag och ungdomsbrottslighet 
När det handlar om samhällets åtgärder för unga lagöverträdare är det socialtjänsten som har 

den främsta rollen. De har som uppgift att arbeta förebyggande med ungdomar, samt ett särskilt 

ansvar för ungdomar i åldern 15–20 som begår brott. Arbetet inom socialtjänsten utgår ifrån 

Socialtjänstlagen (SoL) och de ansvarar för att barn och ungas uppväxt sker under trygga och 

goda förhållanden. Socialtjänsten har även i uppgift att uppmärksamma barn som har tendens 

till problem och svårigheter som kan medföra problem längre fram i livet. Det är även 

socialtjänsten som ska ge dem barn som far illa det stöd och skydd de behöver. För att 

socialtjänsten ska kunna ge stöd och skydd till barn och unga förutsätter det att misstanke om 

att barn far illa anmäls till socialtjänsten så att de får kännedom om detta (Vainik, 2008). 

    Sverige har undertecknat FN:s konvention om barns rättigheter. Enligt konventionens tredje 

artikel ska det vid alla åtgärder som rör barnet vara barnets bästa som kommer i främsta rummet, 

vilket man försöker infoga i Socialtjänstlagen genom att lagen visar på att socialtjänsten ska 

arbeta för barnets bästa samt i arbete med barn inneha ett barnperspektiv (Vainik, 2008).  Vad 

som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall. Insatserna som ges till barn och unga från 

socialtjänsten ska så långt det är möjligt vara frivilliga och anpassas efter det enskilda behovet 

för individen. I Socialtjänstlagen ges även riktlinjer om att insatserna ska planeras och 

genomföras tillsammans med den enskilde individen. Socialtjänsten har i uppgift att utreda den 

unges situation och behov för domstolens räkning och bedömer vilka påföljder som är bäst 

lämpade. Det är även socialtjänstens ansvar att verkställa ungdomsvård och ungdomstjänst för 

unga lagöverträdare (Clevesköld, et al., 2015). 

 

Andra kommunala aktörer 
Inom kultur- och fritidsförvaltningen har kommunen startat en så kallad Fältgrupp som arbetar 

med ungdomar mellan 12–16 år. En stor del av deras arbete är att arbeta främjande och 

förebyggande mot ungdomar. I arbetet med ungdomar kan det handla om att möta och fånga 

upp barn och unga i ett tidigt skede och erbjuda samtal genom råd, stöd och vägledning. Deras 

arbete kan även handla om att leda in ungdomar i en meningsfull fritid. Fältgruppen arbetar 

uppsökande och förebyggande på högstadieskolor och kan där kraftsamla behov och resurser. 

Fältgruppen befinner sig dagligen på kommunens skolor, vilket ger de möjlighet att få en 

inblick i ungdomarnas vardag samt skapa goda relationer till dem. Ute på fältet är relationerna 

till ungdomarna grundläggande (Lunds kommun, 2017). 

 

Polisens uppdrag 
I det förebyggande arbetet med ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell livsstil har 

polisen en viktig roll. De arbetar främst för att barn och unga inte kommer till skada men arbetar 

också för att ungdomar inte skadar andra. I de fall där socialtjänsten är tvungna att ingripa för 

att skydda ett barn, har polisen anmälningsskyldighet. Utöver detta utgår deras förebyggande 

arbete från Polislagen (PL). Lagen ger polisen rätt att i olika situationer tillfälligt kunna 

omhänderta ungdomar under 18 år som avviker i sitt beteende. Efter ett omhändertagande ska 

polisen så snart det är möjligt lämna över den unge till dennes föräldrar eller vårdnadshavare. 

Om polisen inte får tag på den omhändertagnes vårdnadshavare eller om ett överlämnande inte 

är för barnets bästa, ska ett överlämnande istället ske till socialtjänsten. Ett sådant 

omhändertagande ska ske under så kort tid som möjligt (Vainik, 2008). 
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Länsstyrelsens uppdrag 
Enligt regeringen finns det idag ett stort behov av att utveckla samhällets insatser när det 

handlar om att förebygga brottslighet. Detta menar regering är något som även behöver göras 

hos andra berörda aktörer utöver rättsväsendet (Regeringen, 2017). I en skrivelse från 2016 

(Regeringen, 2016) presenterar regeringen ett nytt nationellt brottsförebyggande program som 

har syftet att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete 

i samhället (Regeringen, 2016). Med detta nya program har Länsstyrelserna fått i uppdrag att 

från och med 2017 stödja och bidra med regional samordning av brottsförebyggande arbete. 

Detta enligt förordningen (2016:1258) som handlar om regional samordning inom området för 

brottsförebyggande arbete. Att Länsstyrelserna har fått denna uppgift grundar sig på att de ses 

som en viktig länk mellan lokal och nationell nivå och kan därför tillföra ett praktiskt stöd till 

kommuner och andra aktörer på lokal och regional nivå. I arbetet med brottsförebyggande ska 

Länsstyrelserna bidra till att samverkan mellan berörda aktörer förbättras. De ska även stödja 

kompetensutveckling samt gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom området för 

brottsförebyggande arbete. Deras uppgift kommer även innebära att arbeta för 

kommunöverskridande insatser, som till exempel behovsanpassade åtgärder på geografiskt 

speciella brottsfenomen. Därmed kan den regionala nivån stödja och samordna 

utvecklingsarbetet så att det blir mer effektivt och kunskapsbaserat (Regeringen, 2016). Årligen 

ska Länsstyrelserna lämna en redovisning av det utförda arbetet som bedrivits i respektive län 

till Brå. Vilket kommer bli ett viktigt underlag till Brås arbete med att ta fram årliga rapporter 

till regeringen som beskriver utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet (Regeringen, 

2016). 

 

Förebyggande arbete 
Förebygga innebär att förhindra uppkomsten av något som inte är önskvärt. Ofta handlar det 

om att förebygga beteenden som kan leda till problem för individen, till exempel kriminalitet 

och drogmissbruk.  Enligt Ander (2005) bygger begreppet förebyggande på två olika 

huvudvillkor, dels att undvika något som inte är önskvärt och dels att problemet tros vara av 

sådan karaktär att det finns möjlighet till att åtgärda det. Ett annat begrepp som ofta används 

idag och har samma innebörd som förebygga är ”att arbeta preventivt” (Ander, 2005).  I denna 

uppsats kommer begreppet förebyggande arbete att användas. 

    Förebyggande arbete riktar sig ofta till ett tidigt stadie av en negativ utveckling. Insatserna i 

ett förebyggande arbete är för det mesta breda och når många. Ett förebyggande arbetssätt 

innebär att arbeta för insatser som riktar sig till att undvika att en del problem uppstår. Det 

grundläggande för förebyggande arbete är att komma ”för tidigt”, för att kunna agera innan 

problemen har börjat (Ander, 2005). Ett annat sätt som används som synonymt till 

förebyggande arbete är tidiga insatser, vilket ofta används när det handlar om organisering av 

de insatser som används för att förebygga. Även begreppet främjande arbete innebär att 

förhindra eller undvika, ofta handlar det här om att undvika att barn och unga blir drabbade av 

sociala problem. Till skillnad från det förebyggande arbetet, fokuserar det främjande arbetet på 

faktorer som gör att unga inte begår brott, medan det förebyggande arbetet istället har ett fokus 

på de faktorer som gör att brottsligheten minskar (Ander, 2005). Både erfarenhet och forskning 

visar att tidiga och direkta insatser mot ungdomsbrottslighet motverkar att ungdomar utvecklar 

en allvarlig kriminell livsstil (Kassman, Wollter & Oscarsson, 2016). 

 

Samverkan mellan olika aktörer 
I alla frågor som rör barn och unga som på något sätt far illa eller riskerar att fara illa ska 

samverkan äga rum. Samverkan avser de aktiviteter som olika myndigheter gemensamt måste 

bedriva i arbetet med unga lagöverträdare. Detta innebär att det är någon eller några som bidrar 

med sina specifika kompetenser, resurser och/eller kunskaper till en uppgift som ska 
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genomföras gemensamt. Samverkan kan därför sägas vara ett organisatoriskt samarbete mellan 

olika huvudmän och verksamheter. För att det ska vara en god samverkan är förutsättningen att 

berörda personalgrupper samarbetar med varandra. Det är även viktigt att det finns tydliga mål, 

gemensamma arbetsmetoder och etiska förhållningssätt för framgångsrik samverkan 

(Socialstyrelsen, 2009). 

    Det finns en nationell samverkansgrupp, som har i uppgift att följa utvecklingen som sker 

inom området för unga lagöverträdare samt att stödja den lokala samverkan. 

Samverkansgruppen utgörs av representanter från Brå, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, 

Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Socialnämndens ansvar för samverkan 
 Det är socialnämnden som har det första ansvaret för att samverka mellan samhällsorgan, 

organisationer och andra som är berörda i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Nämnden har i uppgift att aktivt verka för att samverkan kommer till stånd och ansvarar 

för att alla barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten omfattas av samverkan. 

Även insatser på en övergripande nivå, såsom för att motverka ungdomsbrottslighet och 

missbruk ingår i socialtjänstens insatser. Socialnämnden har därför i uppgift att se till att det 

finns rutiner som tydligt visar hur samverkan ska bedrivas både internt och externt med andra 

myndigheter och aktörer. Socialnämnden ska också framställa rutiner för samverkan med 

åklagare och polis på både övergripande individ- och gruppnivå. Nämnden kan i arbetet med 

att framställa dessa rutiner behöva analysera vilken samverkan som krävs utifrån de krav som 

finns i lagstiftningen och målgruppens behov (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Samverkan mellan åklagare, polis och socialtjänst  
Det finns sedan 2007 en struktur för en lokal samverkan mellan de rättsvårdande myndigheterna 

och socialtjänsten. Denna struktur grundar sig på Åklagarmyndighetens administrativa 

organisationskultur. Det är ungdomsåklagarna i respektive åklagarkammare som har ansvaret 

för att återkommande sammankalla företrädare från polisen och socialtjänsten till regionala 

eller lokala samverkansmöten. Syftet med lokal samverkan är att genom utbyte av kunskaper 

och erfarenheter förbättra kvaliteten vid handläggning av ungdomsmål. Huvudsakligen riktar 

sig de lokala samverkansgrupperna mot ungdomar i åldrarna 15–17 år. För att tillgodose 

ungdomar mellan 18–20 år med behov och stöd, bjuds frivårdsmyndigheten in till den lokala 

samverkansgruppen (Socialstyrelsen, 2009).  För att samverkansgruppen ska få en struktur för 

samverkan kan de utarbeta en lokal strategi eller handlingsplan för arbetet med att förebygga 

och upptäcka samt att tidigt göra ingripanden mot barn och unga som har en risk att utveckla 

ett brottsligt beteende. Det som är viktigt med att skapa en strategi är att det genom den framgår 

vad man vill uppnå med samverkan. Fungerar samverkan bra kan arbetet bli mer effektivt och 

bidra med ny och fördjupad kunskap (Socialstyrelsen, 2009). 



14 

 

Tidigare forskning om brottsförebyggande 
I detta avsnitt kommer det redogöras för olika forskares syn på brottsförebyggande arbete samt 

samverkan gällande brottsförebyggande arbete. 

Brottsförebyggande arbete har funnits ett tag i Sverige, men forskning kring ämnet är relativt 

tunn. Enligt forskning som gjorts av biträdande professorn Kerstin Johansson (2014) som 

publicerades i en vetenskaplig artikel vars syfte var att beskriva lokalt samarbete med 

brottsförebyggande arbete och dess metoder. Forskningen bygger på en fallstudie av ett lokalt 

samarbete, som är ett regionalt nätverk för brottsförebyggande arbete i Östergötlands län. 

Nätverket med namnet Regbrå har fokus på ungdomsbrottslighet med ett perspektiv på både 

förövare och offer. Det ska bidra med och initiera kunskapsinhämtning genom att förenkla 

utbyte av erfarenheter, utveckla metoder och verksamheter samt samarbeta med Linköpings 

universitet och andra aktörer som har relevant kunskap. Johansson (2014) menar att verksamma 

inom området anser att samarbete är ett viktigt redskap i brottsförebyggande arbete. Genom att 

ha inrättat ett samarbete i länet gällande förebyggande arbete mot brottslighet har bidragit till  

stor inverkan på arbetet, menar Johansson (2014). Genom de selektiva nivåerna, situationell 

och social prevention av brottsförebyggande arbete riktas insatserna antingen åt alla håll i 

samhället eller mot specifika grupper eller platser. I den universella nivån av 

brottsförebyggande åtgärder används metoder som bland annat Ansvarsfull alkoholservering 

med syfte att minska alkoholkonsumtion, brott och störningar i pubmiljöer (Johansson, 2014). 

Enligt Johansson är Regbrå är ett lokalt initiativ i Östergötlands län och liknas med sociala 

insatsgrupper, som länet också använder i det brottsförebyggande arbetet. Syftet är då att hjälpa 

ungdomar att undvika att en kriminell livsstil utvecklas (Johansson (2014). Johanssons (2014) 

anser att brottsförebyggande arbete ofta är baserat på samarbete, vilket ses som allmänt positivt. 

Genom att samarbeta och kombinera kunskap och resurser från olika aktörer gällande 

brottsförebyggande arbete kan frågor som annars fallit mellan stolarna tas itu med (Johansson, 

2014). 

Ytterligare forskning har gjorts av Wojtkowiak (2013) med syftet att undersöka hur arbetet 

bedrivs med ungdomar i sociala insatsgrupper. Enligt Wojtkowiak (2013) innebär 

brottsförebyggare arbete att vara en länk mellan ungdomen och samhället. Wojtkowiak menar 

att eftersom det är de sociala myndigheternas skyldighet att förhindra att en ungdom utvecklar 

en kriminell livsstil, fungerar den sociala insatsgruppen som en social enhet där de ungas 

normativa beteende ska socialiseras med målsättningen att sociala sammanbrott ska undvikas. 

Genom att försöka återskapa sociala band med samhället är förhoppningen att ett icke kriminellt 

beteende utvecklas hos ungdomen. (Wojtkowiak, 2013). Vidare menar Wojtkowiak (2013) att 

det brottsförebyggande arbetet med sociala insatsgrupper handlar om samordning av resurser 

för att kunna engagera ungdomar med ett avvikande beteende i konventionella aktiviteter. 

Ambitionen är också att få ungdomarna att se detta engagemang som positivt. Wojtkowiak 

(2013) menar att arbetet med sociala insatsgrupper ska bidra till att ungdomar väljer bättre 

sysselsättningar och får genom det en återknytning till samhällets sociala band och återgår till 

normativa antaganden. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Det finns en rad olika teoretiska förklaringar till varför olika faktorer tros vara anslutna till 

brottsligt beteende. Frågor rörande kriminalitet studeras inom flera olika områden och därmed 

finns det teorier med olika inriktningar, som bland annat psykologiska, socialpsykologiska, 

sociologiskt inriktade eller biologiska teorier. Det finns ingen teori som bäst stämmer överens 

med fakta och det är även möjligt att utifrån olika teorier komma fram till likartade slutsatser 

och antaganden (Brottsförebyggande rådet, 2009). I det följande avsnitt redogörs det för den 

kriminologiska teorin om orsaker till att en del ungdomar utvecklar ett brottsligt beteende. 

Teorin som valts till denna studie är en av de mest framträdande och ofta diskuterad inom 

kriminologi. Det redogörs även för brottsförebyggande teorier i detta avsnitt. 

 

Riskfaktorer för brottslighet 
Varför vissa ungdomar begår brott och utvecklar en kriminell livsstil finns det inget klart svar 

på. Däremot har forskning visat att det finns ett antal risk-och skyddsfaktorer som pekar på 

ökad risk för normbrytande beteende och brottslighet, både på kort och lång sikt. Detta är en 

följd av att ungdomar utvecklas i en interaktion mellan olika sociala sammanhang som inverkar 

på varandra, som familjen, vänskapskretsen, skolan och närsamhället. De riskfaktorer som är 

framstående för att en kriminell livsstil ska utvecklas och skyddsfaktorerna som ska motstå att 

en sådan utveckling sker har en koppling till både de sociala sammanhangen och ungdomen 

själv (Brottsförebyggande rådet, 2009). Riskfaktorer är de faktorer som medför att en individ 

börjar utveckla sociala problem. En ungdom med många riskfaktorer har större risk för framtida 

problem. Det är sällan att det enbart är en riskfaktor som spelar i roll i att en ungdom börjar 

med ett avvikande beteende (Ander, 2005). I det främjande arbetet utgår man ifrån så kallade 

skyddsfaktorer, vilka är faktorer som minskar sannolikheten för att det uppstår problem hos en 

ungdom (Ander, 2005).  

    Risk- och skyddsfaktorer kan ibland ses som samma sak, föräldrar och vänner kan till 

exempel både vara något positivt och negativt för en ungdom med sociala problem. Föräldrar 

med egna sociala problem eller missbruk kan vara en riskfaktor för en ungdom medan föräldrar 

med tydliga regler och som visar omsorg är en skyddsfaktor för en ungdom. Även vänner med 

ett avvikande beteende ses som en riskfaktor medan en vänskapskrets som har god relation till 

både skola och vuxna är en skyddsfaktor för en ungdom (Ander, 2005). Forskning visar också 

att ungdomar som bor i lägenheter, kommer från trasiga hem eller med invandrarbakgrund har 

större risk att utveckla ett brottsligt beteende (Svensson & Ring, 2007). Sannolikheten för att 

en ungdom ska begå brott är större ju fler riskfaktorer och ju färre skyddsfaktorer ungdomen 

har. Det vill säga att ungdomar med hög brottsbelastning har ofta många av de olika 

riskfaktorerna och få skyddsfaktorer (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

 

Kontrollteorier 
I de moderna teorierna om brottslighetens orsaker kommer många av tankarna till en början av 

den franska sociologen Emilé Durkheim. Durkheim menade att det är normupplösningen i 

samhället som är förklaringen till att människor förlorar sin fasta punkt i tillvaron och på grund 

av detta börjar begå brott eller begår självmord. Den grundläggande tanken för alla 

kontrollteorier är att det är de band som knyter individen till samhället som är avgörande för 

att förhindra ett brottsligt beteende (Sarnecki, 2010). 

    Kontrollteoretiker intresserar sig för frågan om konformiteten och orsaker till denna, istället 

för brottslighetens orsaker. Deras resonemang kretsar kring att människors vilja till att begå 

brott är rationellt, men deras huvudsakliga intresse kretsar kring vad som är orsaken till att de 

flesta människor i samhället väljer att följa lagen. Kontrollteoretiker har olika svar på detta men 
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deras gemensamma grundtanke är att det flesta väljer att avstå från brottsligt beteende eftersom 

det omgivningen och/eller vi själva utövar en kontroll på vårt beteende (Sarnecki, 2010). 

 

Teorin om sociala band 
En av de mest framträdande kontrollteorierna är Sociala bandteorin (social bond theory) 

utvecklad av den amerikanska sociologen Travis Hirschi (1969). Under 1970- och 1980-talen 

var denna teori mycket populär bland kriminologer. Men fortfarande nu under 2000-talet har 

denna teori en stor inverkan på kriminologer. Sociala bandteorin har också sin utgångspunkt i 

Emilé Durkheims teori om effekterna av relationsupplösning i samhället (Sarnecki, 2010). I sin 

kontrollteoretiska terminologi kallar Hirschi de relationer inom grupper som individer tillhör 

för sociala band. Han menar att friheten från dessa band ger individen tillfälle att begå 

handlingar som finns i dennes intresse, men som anses bryta mot de etablerade 

samhällsnormerna, vilket ofta handlar om brott (Brottsförebyggande rådet, 2009; Estrada & 

Flyghed, 2013; Sarnecki, 2010). Hirschi skiljer på fyra begrepp hos de övergripande sociala 

banden som hindrar en individ att begå brottsliga handlingar, de fyra begreppen är följande: 

1. Anknytning (attchment) till konventionella aktiviteter och personer, exempelvis vänner, 

föräldrar och skola. Detta innebär att en individ känner varma och nära relationer till 

andra ”normbärare” och har en känslighet för deras åsikter. 

2. Åtaganden (commitment) gentemot den konforma samhällsordningen, det vill säga 

investeringar i konforma livsmål, som till exempel arbete, utbildning och social 

position. Individen har här en frivillig strävan och förpliktelse att nå samhällelig 

framgång. 

3. Delaktighet (involvement) i konventionella aktiviteter, som engagemang i 

föreningsaktiviteter, arbete eller skola. Vilket innebär att en individ är upptagen med 

legitima och accepterade samhällsaktiviteter och det finns helt enkelt inget utrymme för 

brott. 

4. Övertygelse (belief) om samhällsordningens laglighet, till exempel positiv inställning 

till lagstiftning och rättsvårdande myndigheter och negativ inställning till missbruk och 

brottslighet. En individ har alltså en inre övertygelse om att det är viktigt att följa 

samhällets regler och delar majoritetens uppfattningar om vad som är rätt och fel 

(Brottsförebyggande rådet, 2009; Estrada & Flyghed, 2013; Sarnecki, 2010).  

De här fyra begreppen i människans anknytning till det etablerade samhället är relaterade till 

varandra. Människor som har en stark anknytning till konventionella personer och institutioner 

i samhället satsar på att få en god utbildning som genererar ett bra arbete. Till en början 

engagerar sig dessa människor i hårt arbete i skolan och senare även i sitt yrkesliv. Många 

människor med en stark anknytning till konventionella personer och institutioner engagerar sig 

också ofta i föreningsliv. Dessa människor förlitar sig även på den etablerade 

samhällsordningen och ger därför sitt fulla stöd till denna (Sarnecki, 2010). För de som har bra 

relationer till konventionella personer och institutioner, ökar smärtan av att begå brott, eftersom 

att ett sådant beteende skulle äventyra acceptansen från dem man känner sig starkt bunden till, 

en framtida karriär eller att det motsäger ens inre övertygelser (Brottsförebyggande rådet, 

2009). Har en ung individ istället kyliga eller ytliga relationer till föräldrar eller vänner, svag 

anknytning till skolan, bristande föräldratillsyn, låga utbildningsaspirationer och en 

accepterande inställning till lagöverträdelse minskar den sociala kontrollen. För de individer 

som har mycket att förlora på att bryta mot lagen antingen ur social, samvetsmässig eller 

instrumentell aspekt, har mindre sannolikhet att begå brott i jämförelse med de som har lite att 

förlora. Svaga sociala band betyder istället att man är ”fri” och påverkas inte i lika stor 
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utsträckning av hur andra reagerar, vilket gör det lättare för individer att bryta mot normer 

(Brottsförebyggande rådet, 2009; Estrada & Flyghed, 2013). Hirschis grundtanke med Sociala 

band teorin är att starka sociala band inte kan ge upphov till normbrytande beteende. Finns det 

en bra och varm emotionell relation mellan barn och föräldrar eller mellan vänner och barnet 

är brottsrisken mindre för barn och unga även om föräldrar och vänner begår brottsliga 

handlingar (Estrada & Flyghed, 2013.  

 

Social och situationell brottsprevention 
I brottsförebyggande åtgärder delas vanligen insatserna in i situationell brottsprevention och 

social brottsprevention. I den situationella preventionen riktas fokuset först och främst på att 

förändra situationer som kan åstadkomma tillfällen för brott. Den situationella 

brottspreventionen utgår ifrån att lagöverträdare tros bedöma de sannolika risker och vinster 

som förknippas med brottsliga handlingar rationellt. Därmed innebär situiationella åtgärder till 

att försvåra genomförandet av brott genom att öka upptäcktsrisken och minska vinsten av 

kriminella handlingar. Detta kan till exempel ske dels genom att sätta upp kameraövervakning 

på brottsutsatta platser och förbättrad belysning och dels genom att starta en grannsamverkan 

och införa förbättrade säkerhetsåtgärder mot stöldbrott (Brottsförebyggande rådet, 2009; 

Sarnecki, 2015). Situationell brottsprevention inriktar sig därmed till att öka närvaron av 

väktare och polis samt tekniskt brottsskydd och genom att öka upptäcktsrisken kan också 

gärningsmannens motivation minskas (Sahlin, 2008.) 

    Enligt Brottsförebyggande rådet (2017) kan situationella brottsförebyggande åtgärder delas 

in i fem olika strategier som både polis, fastighetsägare, kommunens olika förvaltningar 

kollektivtrafik eller andra aktörer kan använda sig av. Det brottsförebyggande arbete blir för 

det mesta mer effektivt om olika aktörer samverkar med varandra. Brottsförebyggande rådet 

(2017) menar att grunden för dessa åtgärder bör utgå ifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt med 

en tydlig problembild och analys, väl avsedda åtgärder samt att det görs en uppföljning av 

resultaten (Brottsförebyggande rådet, 2017).  
De fem strategierna för de situationella brottsförebyggande åtgärderna enligt 

Brottsförebyggande rådet är följande: 

1. Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott – innebär att förstärka 

låsanordningar, sätta in säkerhetsdörrar, stänga av gator eller använda porttelefoner. 

2. Öka risken för den som har för avsikt att begå brott – genom att införa 

kameraövervakning, starta upp en grannsamverkan eller rusta upp och designa platser 

för ökad naturlig övervakning 

3. Minska belöningen för den som begår brott – här kan det innebära att märka 

potentiellt stöldgods eller avlägsna stöldbegärliga objekt. 

4. Reducera provokationer som kan leda till brott – genom att försöka förebygga köer 

eller trängsel i kollektivtrafik för att minska konflikter 

5. Ta bort ursäkter för den som begår brott – görs genom att införa kontroll av 

alkoholservering, för att kunna undvika överservering som i sin tur kan leda till 

våldsbrott. Eller att tydligt informera om regler och lagar (Brottsförebyggande rådet, 

2017).  

Brottsförebyggande insatser som istället försöker påverka de riskfaktorer som leder in individer 

mot en kriminell livsstil tillhör den sociala brottspreventionen. Här handlar det istället om 

åtgärder som innebär att påverka en individs benägenhet till att begå brottsliga handlingar, 

vilket sker genom att stärka individens förmåga till självkontroll samt stärka de sociala banden 
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till samhället (Brottsförebyggande rådet, 2003; Sarnecki, 2015). Utgångspunkten i åtgärderna 

baseras på brottslighetens sociala orsaker och bygger bland annat på kontrollteorierna. I den 

sociala brottspreventionen kan det handla både om strukturella åtgärder, som insatser i socialt 

utsatta stadsdelar, och individuella åtgärder, som till exempel utbildning och behandling som 

riktar sig till att förbättra barn och ungas samt dennes familj möjligheter till att kunna fungera 

socialt (Sarnecki, 2015). Enligt Brottsförebyggande rådet (2009) används tre centrala principer 

för att nå en framgångsrik social brottsprevention, vilka är risk, behov och responsivitet. 

 

Riskprincipen – insatser som anpassas efter problemnivån 

Riskprincipen innebär att ge individpreventiva insatser mot de individer som har hög 

riskansamling för brottsligt beteende. Det kan handla om att ungdomar som begår brott matchas 

med lämpliga insatser. Riskprincipen baseras på forskningsresultat som har visat att det krävs 

intensiva insatser mot högriskungdomar för att nå en betydande minskning av kriminalitet. 

Däremot visar också forskningen att intensiva insatser har mindre effekt på lågriskungdomar 

och kan istället leda till ökad kriminalitet bland dessa (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

 

Behovsprincipen – insatser mot förhållanden som befrämjar brott 

Denna princip hör också till den individpreventiva forskningen och innebär att insatserna ska 

riktas mot de faktorer som medverkar till ungdomars brottslighet och som kan förändras. För 

att individfokuserade insatser ska vara så framgångriska som möjligt behöver man identifiera 

de riskfaktorer som gör att en individ utvecklar ett brottsligt beteende på ett korrekt sätt. En 

lyckad individfokuserad insats riktas mot rätt riskfaktorer och samtidigt ersätter dessa med 

positiva influenser eller skyddsfaktorer. Riskfaktorerna som insatserna ska behandla varierar 

från individ till individ samt över olika skeden i barn och ungas utveckling. Vilket betyder att 

de brottsförebyggande insatserna borde vara fokuserade på lämpliga riskfaktorerna och som ur 

ett utvecklingsperspektiv kan förändras i den aktuella situationen (Brottsförebyggande rådet, 

2009). 

 

Responsivitetsprincipen – anpassa insatsen till mottagaren 

Denna princip handlar om att den valda insatsens form och stil ska överensstämma med 

ungdomarnas inlärningsstil. Generell responsivitet innebär att insatserna som används ska 

tidigare ha visat sig fungera som starka påverkansstrategier och ska bygga på en kognitiv 

beteendeteoretisk samt social inlärningsteoretisk grund. Inom responsivitetsprincipen finns 

även specifik responsivitet, som utgår från kunskapen om att varje lagöverträdare är olika och 

har olika faktorer som påverkar individen, såsom självkänsla, utsatthet för övergrep och IQ. 

Därför handlar det om att den specifika insatsens utformning matchas med individens egna 

särdrag som är föremål för insatsen (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

 

Brottspreventioner 
Insatser på individnivå är den vanligaste nivån inom socialt arbete, men för att lyckas med 

förebyggande arbete måste insatserna ske på olika nivåer. Ungdomsproblem går till exempel 

bara att lösa genom insatser på olika nivåer.  

    Inom preventionsforskning kategoriseras de olika sociala brottspreventionens insatser utifrån 

vilken typ av riskgrupp som insatsen ska rikta sig till. För att klassificera olika typer av 

preventionsprogram mot ungdomars beteendeproblem används begreppen universell, selektiv 

och indikerad prevention. Tidigare benämndes begreppen primär, sekundär och tertiärt men de 

betyder i stort sätt samma sak. De tidigare begreppen är hämtade från hälsovården där man 

också har ett preventionstänk (Ander, 2005; Sarnecki, 2015). Alla begrepp kan idag användas 

men i denna text kommer universell, selektiv och indikerad prevention att användas. 
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    Universell prevention (Primärt förebyggande arbete) handlar om förebyggande insatser som 

är inriktade på att främja hela befolkningen. Dessa insatser kan till exempel handla om att ge 

information till allmänheten, skolors värdegrundsarbete och program som har till syfte att 

utveckla sociala kompetenser hos barn och unga i skolan (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

Aktörer som kan verka för universell prevention är fältarbetare, lärare, föreningsaktiva och 

sjukvårdsanställda (Ander, 2005).  

    Selektiv prevention (Sekundärt förebyggande arbete) riktar in sig på brottsförebyggande 

åtgärder mot riskgrupper i befolkningen, som har uppvisat en eller flera riskfaktorer. Fokus 

ligger ofta på insatser mot barn och unga som upplevs vara i riskzonen för att utveckla en 

kriminell livsstil (Brottsförebyggande rådet, 2009). Insatserna i denna nivå kan till exempel 

handla om att kartlägga riskgrupper eller individuell terapi. De aktörer som arbetar på denna 

nivån kan vara socialtjänsten, fältarbetare, fritidsgårdar och elevvården (Ander, 2005). 

    Indikerad prevention (Tertiärt förebyggande arbete) handlar om förebyggande insatser som 

är riktade till de individer i samhället som visat indikation på ett brottsligt beteende. Det 

huvudsakliga syftet med denna prevention är att för det första försöka förebygga att fortsatt 

brottslighet sker (Brottsförebyggande rådet, 2009). Inom denna preventionsnivå kan aktörer 

som polis, socialtjänst, psykiatri och fältarbetare verka (Ander, 2005). 
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Metodologiska överväganden  
I detta avsnitt kommer det redogöras för hur tillvägagångssättet har gått till för att kunna svara 

på studiens syfte och de valda frågeställningarna. Det kommer även vara en presentation om 

val av metod, urval och avgränsning, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.  

Val av metod 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en kommun i Sverige arbetar med förebyggande 

arbete mot ungdomsbrottslighet samt hur olika aktörer samverkar gällande detta. Därmed har 

förarbetet varit inriktat på att få information kring vilka aktörer som arbetar med detta samt om 

det finns olika orsaker till att ungdomar utvecklar ett brottsligt beteende. Till denna uppsats 

valdes en kvalitativ metodansats med främst intervjuer och litteraturstudie som underlag. 

 

Litteraturstudie 
Litteraturstudie gjordes för att få en djupare och bredare kännedom om hur 

ungdomsbrottsligheten ser ut samt vilka aktörer som aktivt arbetar med att förebygga att barn 

och unga utvecklar en kriminell livsstil. Litteraturstudien har också bidragit till en omfattande 

inblick i vilka aktörer som samverkar tillsammans för att minska och förebygga 

ungdomsbrottslighet i kommunen (Ejvegård, 2009). 

Kvalitativa intervjuer 
Utifrån studiens syfte har det varit viktigt att de intervjupersoner som valdes har relevant 

information och kunskap. Personerna intervjuas med utgångspunkt i deras funktioner i den 

organisation de arbetar och betraktas representera respektive organisation. De personer som 

söktes upp för medverkan i studien har stor kunskap om området och kunde därför bidra med 

mycket information (Ahrne & Svensson, 2015). Den första kontakten med informanterna 

skedde genom mejlkontakt. Ett informationsbrev om mig som forskare och studiens syfte och 

frågeställningar skickades till respektive informants mejladress. Det var lätt att få kontakt med 

samtliga intervjuer, dock var det någon av dem som hade mycket arbete och intervjun fick 

bokas in långt i förväg. Efter att ha gjort en överenskommelse med informanterna om 

medverkan i studien, bestämdes dag, tid och plats för intervjuerna. Det pågick även en 

mejlkonversation och flera telefonsamtal till en av aktörerna en längre period utan att få till en 

dag och tid för intervju. Den person som det pågick en kontakt med kom sedan på att denne 

blandat ihop mig med en annan forskare med samma namn och som också ville ha en intervju. 

När detta uppdagats bestämdes sedan en telefonintervju, som kom att äga rum sent in under 

studiens gång. 

    Valet föll på semistrukturerade för att det då var möjligt att variera hur många fasta frågor 

intervjun skulle ha samt att i större utsträckning kunna komplettera med mer öppna frågor. Det 

gav också möjlighet till att ha större frågeområden och tillfälle till att välja i vilken ordning 

frågorna skulle ställas. Genom att utföra intervjuer på detta sätt blev det ett naturligt samtal med 

informanten som i viss utsträckning kunde styra i vilken ordning informationen kom. Vilket 

också bidrog till att frågorna och dess ordning kunde anpassas efter situationen och samtalets 

gång (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna utfördes med totalt tre personer, en 

brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen, en samordnare för unga lagöverträdare vid 

Socialtjänsten samt en områdespolis i kommunen.  

    Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med olika teman utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Under varje tema utformades öppna frågor som under intervjuernas 

gång fungerade som ett stöd för att få svar på det som skulle undersökas. Genom att använda 

en intervjuguide under intervjuerna fick informanterna chans att möta likartade och relevanta 

frågeformuleringar och öppna frågor. Det bidrog också till att informanterna gav öppna svar 
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eftersom de fick prata fritt om det ämne som de ansåg var viktigt och relevant för frågan (Krag 

Jacobsen, 1993). 

    Under intervjuerna följdes informantens tonläge och tempo i samtalet upp i den mån det var 

möjligt, detta för att få med all information som informanten ville förmedla. Intervjuerna pågick 

mellan 40–60 minuter och spelades in med hjälp av en röstmemoapp på mobilen för att inte 

missa någon viktig information. Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervju. 

Materialet från intervjuutskriften kodades och tematiserades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och avslutningsvis gjordes även en kategorisering av materialet. För att ge 

information till informanterna om studiens syfte och deras medverkan utformades också ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Detta delades ut till informanterna innan intervjun började och 

gav de information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helt under intervjuns 

gång kan avbryta sin medverkan. Det gav också information om att materialet från intervjuerna 

enbart används till studien och sedan raderas (Bryman, 2011). 

 

Det gjordes även en telefonintervju med en aktör som arbetar med ungdomar och 

ungdomsbrottslighet i Lunds kommun. Intervjun gjordes med en fältassistent i kommunen. 

Denna gav sin kunskap, uppfattningar och erfarenheter om hur de arbetar med 

brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet i kommunen samt sin uppfattning kring 

hur samverkan fungerar i arbetet med ungdomar och ungdomsbrottslighet.  

    Innan telefonintervjun ägde rum, fick informanten både informationsbrev (se bilaga 2) och 

intervjuguide (se bilaga 1) skickat till sig. Det var då möjligt för informanten att få information 

om studiens syfte och vad deltagandet innebar samt etiska överväganden (Bryman, 2011). 

Under telefonintervjun fick informanten ta del av liknande frågor som övriga informanter och 

fick på det sättet möjlighet att möta likartade frågor som de andra informanterna (Jacobsen, 

1993). Under intervjuns gång antecknades viktiga och intressanta uttalanden. Eftersom 

intervjun inte spelades in sammanställdes all information direkt efter avslutad intervju för att få 

med så mycket information som möjligt. Materialet från intervjuutskriften kodades och 

tematiserades på samma sätt som övriga intervjuer utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Urval och avgränsning 
För att få svar på det som skulle undersökas var det viktigt att rätt organisationer och 

myndigheter valdes ut för studien. Genom förarbetet uppkom information kring vilka aktörer 

som arbetar med brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet i kommunen. Var och en 

representerar en del av de aktörer som arbetar med brottsförebyggande mot unga lagöverträdare 

i kommunen. Totalt var informanterna fyra personer, varav en var samordnare för unga 

lagöverträdare, en områdespolis, en brottsförebyggande samordnare samt en fältassistent. 

Informanterna har olika lång erfarenhet kring ungdomsbrottslighet och brottsförebyggande 

arbete, alltifrån en vecka till 20 år. 

    Informanten med tjänsten områdespolis har arbetat med ungdomsbrottslighet i 4,5 år och 

arbetsuppgifterna går ut på att arbeta med ungdomar och brottsförebyggande. Arbetet är 

geografiskt indelat med olika ansvarsområde. En viktig del i en områdespolis 

brottsförebyggande arbete är att tidigt försöka få tag på unga lagöverträdare och försöka hindra 

att de hamnar i en kriminell bana. Samordnaren för unga lagöverträdare har arbetat inom 

verksamheten i tio år och har i uppgift att följa processen från det att en ungdom har blivit 

delgiven misstanke för brott ända till en påföljd för brottet är verkställt. Det vill säga kedjan 

med att få till samverkan mellan polis som delger brottet till de som ska förhöra ungdomen och 

till socialsekreterare som ska vara närvarande. Det viktiga i arbetet som samordnare för unga 

lagöverträdare är att se till att kedjan fungerar, betänketid finns, handlingar avges och att alla 

parter är där de ska vara. Informanten är även samordnare för en arbetsmetod som kallas Sociala 

insatsgrupper (SIG) och sitter med i arbetsgruppen för Brå från socialförvaltningens sida. 
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Informanten med tjänsten som regional brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen har 

enbart arbetat med brottsförebyggande i en veckas tid eftersom tjänsten nyligen är tillsatt av 

Regeringen. Arbetsuppgifterna kommer bestå i att stödja kommunerna i det brottsförebyggande 

arbetet, vilket ska vara kunskapsbaserat samt även att se till att samverkan fungerar. Som 

fältassistent har informanten arbetat i åtta år och kommunen i två månader. Informantens 

arbetsuppgifter handlar om att bedriva uppsökande verksamhet mot ungdomar. Som 

fältassistent arbetar man för kultur-och fritidsförvaltningen och har i uppgift att utföra ett 

relationsskapande till ungdomarna i kommunen samt upptäcka ungdomar i utanförskap.   

    Studiens resultat bygger på informanternas svar. I slutsatserna av studien kopplas detta 

samman med litteraturstudien som gjordes under förarbetet. Vid citering av informanterna 

kommer enbart deras befattningar att nämnas för att de ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Bryman, 2011). För att underlätta tolkningen har citaten varsamt omarbetats 

från talspråk till skriftspråk men innehållet är det samma (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Validitet och reliabilitet 
För att studiens transparens ska bidra till trovärdighet och kvalitet har det tydligt redogjorts för 

hur forskningsprocessen har gått till. Läsaren för denna uppsats kan därmed ta del av hur tankar 

och resonemang har förts kring metodvalen för studien och det finns då möjlighet för någon 

annan att utföra studien på ett liknande sätt och få samma resultat (Denscombe, 2009). Ett 

problem som kan uppstå med reliabiliteten i denna studie är att det vid ett nästa intervjutillfälle 

inte är samma intervjupersoner som medverkar och besvarar frågor, vilket kanske då innebär 

att svaren inte blir samma (Kvale & Brinkman, 2014). Generaliserbarheten för den här studien 

kan anses vara svår. Detta eftersom studien är avgränsad till att enbart undersöka hur en 

kommun i landet arbetar med brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet. Av det som 

framkom av intervjuerna med verksamma inom detta område arbetar inte alla kommuner på 

liknande sätt. Det är därför svårt att utläsa om studiens resultat går att överföra till andra 

kommuner. För att studiens resultat överförbarhet ska vara trovärdig behöver fler kommuner 

studeras och sedan jämföra resultaten mellan de olika fallen (Ahrne & Svensson, 2015). 

    För att stärka denna studies validitet utformades en intervjuguide utifrån studiens syfte, vilket 

innebar att intervjupersonerna fick besvara likartade frågeteman och frågor. Genom att välja 

intervjupersoner med befattning inom det studerade området och att de haft likartade 

uppfattningar stärker validiteten i studien. Som forskare för studien har det under hela 

processens gång försökts hållas en objektiv syn och inte lägga in personliga värderingar eller 

åsikter (Miles & Huberman, 1994). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att vara medveten om de forskningsetiska principer 

som finns och att de tillämpas. 

    Informationskravet innebär att respektive informant ska bli informerad om studiens syfte 

samt för vilka villkor som gäller för informantens deltagande. Genom både informationsbrevet 

(se bilaga 2) och muntligt har informanterna blivit informerade om studien syfte och vad deras 

deltagande innebär.  

    Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att informanterna informeras och blir 

medvetna om sin rättighet att själv bestämma över sitt deltagande i studien. Deltagarna för 

denna studien blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de utan närmare 

motivering hade möjlighet att avbryta sin medverkan.  

    Konfidentialitetskravet handlar om att den information som informanten lämnar ska hanteras 

och lagras på ett säkert sätt i den mån det går. Informanterna informerades om att det under hela 

processen och slutresultatet råder anonymitet samt ingen utomstående skulle få tag i den 
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information som uppkom under intervjuernas gång. Inspelningarna och intervjuutskrifterna har 

under processens gång förvarats på ett säkert sätt och sedan raderats.  

    Nyttjandekravet finns till för att garantera att samtliga uppgifter som samlats in enbart 

används för den aktuella studien. I denna studie har detta följts genom att den insamlade datan 

i form av transkriberade intervjuer enbart har använts i denna studie och sedan makulerats 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

    Under analysen av det empiriska materialet redovisades citaten på ett sätt som innebär att 

informanterna förblir anonyma utan att avlägsna deras personlighet. Eftersom vissa av 

informanterna besitter på en position som endast de innehar är det svårt att avhålla från 

information som kan härleda till respektive person, men vilket ändå försöks göra i största 

möjliga mån (Bryman, 2011). 

 
 

  



24 

 

Resultat  
Detta avsnitt presentar resultatet utifrån de teman som framkom under analysen av de 

transkriberade intervjuerna. Informanternas uppfattningar som urskildes i analysen kommer 

presenteras inom varje tema. 

Sociala insatsgrupper 
I följande tema presenteras informanternas uppfattningar om arbetsmetoden sociala 

insatsgrupper (SIG) som är en antagen metod i det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

Informanterna upplever att de olika aktörerna i kommunen erbjuder en hel del insatser kring att 

förebygga brottslighet bland barn och unga. Det är viktigt att snabbt inventera och se vem och 

vad som är viktigt hos en ung målgrupp som uppvisat problem. Både samordnaren för unga 

lagöverträdare och områdespolisen tar upp en arbetsmetod som de använder tillsammans i det 

brottsförebyggande arbetet. En av informanterna framhäver att det är ett väl utvecklat program 

och upplever att det verkligen fungerar mot ungdomsbrottsligheten. Arbetsmetoden heter 

Sociala insatsgrupper (SIG) och bygger på att olika kommuner samverkar för att förhindra 

rekrytering till kriminalitet och en kriminell livsstil. Genom insatsen sociala insatsgrupper 

mobiliseras samverkansgrupper kring exempelvis en situation, ett område, ett bråk eller kring 

en individ och information utbyts. De olika aktörerna som medverkar i sociala insatsgrupper 

har olika roller och olika mycket ansvar. En av informanterna berättar om sin upplevelse i en 

sådan insats som denne medverkat i: 

”Vi arbetar mycket med arbetsmetoden sociala insatsgrupper. Jag är aktiv i en 

sådan just nu, kring en ungdom som har varit ganska brottsaktiv. Denna insats är 

ett exempel på att det visat sig fungera med sociala insatsgrupper. Denne 

ungdomen hamnade på ungdomsvård ett tag och det verkar gå bra nu. I sociala 

insatsgruppen är min roll som polis ganska liten, det handlar mer om att jag får 

mycket information till mig om hur det går för den aktuella ungdomen när han är 

ute. Jag kan då hålla ett extra öga på denne när det är dags för ”permis”.”- 

Områdespolis. 

Sociala insatsgrupper (SIG) är en arbetsmetod som handlar om samverkan kring en ung individ 

som riskerar att rekryteras till kriminalitet och utveckla en kriminell livsstil. Det är 

socialtjänsten som har ansvaret för samordningen av arbetet i sociala insatsgrupper. De 

vanligaste aktörerna som ingår i samverkan utöver socialtjänsten är polis och skola, men även 

andra aktörer som kan förknippas med arbete kring en ungdom kan vara delaktiga i 

verksamheten. Sociala insatsgrupper (SIG) innebär samverkan på individnivå där det utförs 

regelbundna möten med alla berörda myndigheters representanter och ungdomen deltar under 

socialtjänstens ledning. Allt arbete kring en ungdom i sociala insatsgrupper ska bli 

dokumenterade i en individuell åtgärdsplan. I den individuella åtgärdsplanen ska det tydligt 

visas hur de aktörer och myndigheter som berörs av arbetet med ungdomen, ska bidra med sin 

verksamhet utifrån ungdomens behov. Därefter är det socialtjänstens uppgift att löpande göra 

en uppföljning av att varje aktörs åtgärder genomförs (Rikspolisstyrelsen, 2014). 

    I en social insatsgrupp kan socialtjänstens, polisens och kultur- och fritidsförvaltningens 

ansvarsområde se ut på följande sätt: 

Socialtjänsten Polisen Kultur-och fritidsförvaltningen 

Upptäcka ungdomar i 

riskzonen 
Upptäcka ungdomar i riskzonen Upptäcka ungdomar i riskzonen 
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Under perioden juni 2011 till oktober 2012 var Lunds kommun en av tolv kommuner som 

ingick i ett pilotprojekt till sociala insatsgrupper. Det var ett projekt som styrdes av 

Rikspolisstyrelsen på uppdrag av Regeringen. Syftet med sociala insatsgrupper i Lunds 

kommun är att stärka ett nätverk runt en ungdom och tillsammans arbeta för att stötta denne till 

exempel skola, fritidssysselsättning, arbete, och sociala insatser. Det är också viktigt att 

säkerställa att alla deltagande aktörer är medvetna om vad övriga i nätverket gör 

(Socialförvaltningen, 2016). 

    En social insatsgrupp bildas genom att en arbetsgrupp med sju chefer/samordnare från 

kommunens berörda förvaltningar och polisen ansvarar för att strukturera samverkansarbetet, 

där socialtjänsten har huvudansvaret för sammankallningar. Arbetsgruppen träffas varje månad 

för att stämma av hur nulägessituationen ser ut i kommunen samt eventuell oro kring en ungdom 

och diskuterar gemensamma insatser. En individuell handlingsplan kan erbjudas till de 

ungdomar som anses tillhöra målgruppen. Därefter bildas den sociala insatsgruppen där 

arbetsgruppen utser en kontaktperson som kontaktar ungdomen (om denne fyllt arton) eller 

ungdomens familj för att få samtycke till sekretesslättnad. Socialtjänsten utser sedan en 

samordnare som har i uppgift att ta fram en individuell handlingsplan, vilket görs i samverkan 

med de andra aktörerna (Socialstyrelsen, 2016). En social insatsgrupp bildas av de personer 

Anmälan om 

missförhållanden 

enligt 14 kap. 1 § SoL 

Anmäla missförhållanden enligt 

14 kap. 1 § SoL 

Anmäla missförhållanden enligt 

14 kap. 1 § SoL 

Föreslå ungdomar för 

sociala insatsgrupper 

Föreslå unga för sociala 

insatsgrupper 

Informera om sociala 

insatsgrupper 

Motivera ungdom och 

föräldrar till deltagande 

Motivera ungdomar och 

föräldrar till deltagande 

Erbjuda sysselsättning och 

aktiviteter 

Inhämta samtycke till 

informationsutbyte 

Bidra med information till 

socialtjänstens utredning 
Erbjuda ett socialt umgänge 

Genomföra risk- och 

behovsbedömningar 

Inhämta samtycke till 

informationsutbyte 
Utgöra socialt stöd. 

Besluta om insatser   

Upprätta 

genomförandeplaner och 

åtgärdsplaner 

  

Samordna arbetet och 

förmedla kontakter 
  

Utgöra ett socialt stöd t 

ex vara en kontaktperson 

eller lots 

  

Förmedla och utföra 

behandlingsinsatser 
  

Vårdplanering för 

placerade på SiS-

institution 

  

   
Tabell 1. Beskrivning av ansvarsområde i sociala insatsgrupper (Socialstyrelsen, 2012). 
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som står ungdomen närmast. Det kan till exempel vara områdespolis, socialsekreterare, 

personal från kultur- och fritid, lärare, mentor och ungdomshandledare. Utifrån den individuella 

handlingsplanen som tagit fram samverkar sedan denna grupp kring ungdomen, där det tydligt 

ska framgå vem som har ansvar för vad. Det är sedan samordnarens uppgift att sammankalla 

gruppen till regelbundna möten och följa upp den individuella handlingsplanen 

(Socialstyrelsen, 2016). En av informanterna berättade om sociala insatsgrupper som en 

arbetsmetod i det brottsförebyggande arbete enligt följande: 

 

”Vi har ju den här arbetsmetoden sociala insatsgrupper som bygger på 

samverkan för att förhindra rekrytering till kriminalitet och en kriminell livsstil. 

Det är ju en arbetsmetod som initierades av regeringen och dåvarande 

rikspolisstyrelsen 2011 och det är en antagen metod som vi har i Lund.  Så fort vi 

har en situation eller ett bråkigt område eller kring en individ så mobiliserar vi 

samverkansgrupper väldigt snabbt och tittar på vad vi kan göra tillsammans samt 

hur vi kan nätverka kring både situation, område eller individ.”-Samordnare unga 

lagöverträdare 

 

Risk för att utveckla ett brottsligt beteende 
I följande tema presenteras informanternas uppfattningar gällande vad som ses som riskfaktor 

till att ungdomar utvecklar ett brottsligt beteende och hamnar i en kriminell livsstil. 

Informanterna uttryckte att ungdomar som inte har en väl fungerande skolgång har större risk 

till att utveckla ett antisocialt beteende kopplat till brottsligt beteende. Deras uppfattning är att 

en dålig skolgång som präglas av misslyckande och hög frånvaro är en orsak till att ungdomar 

börjar begå brottsliga handlingar. En av informanterna vände på det hela och menade att 

ungdomar som går i skolan och upplever en väl fungerande skolgång har detta som en 

skyddsfaktor för att utveckla ett brottsligt beteende: 

 

”Man brukar säga att den största riskfaktorn är att man inte är i skolan och att 

man inte har en fungerande skolsituation. Man brukar också säga att den största 

skyddsfaktorn är att gå i skolan. Så jag vänder på det och säger såhär att en stor 

riskfaktor är att inte ha en välfungerande skolgång med till exempel hög 

frånvaro.”- Samordnare för unga lagöverträdare. 

     

Informanterna uppfattade också att hur en ungdoms familjesituation ser ut har stor betydelse 

för om ett brottsligt beteende utvecklas. Ungdomar som kommer från socialt utsatta hem eller 

med föräldrar som lider av psykisk sjukdom eller är missbrukare har en ökad risk för att begå 

brott. Deras uppfattning är också att en ung individs mående har en koppling till hur 

familjesituationen ser ut eller hur relationen till kompisar och föräldrar ser ut. Att en ungdom 

har dåligt självförtroende upplever även informanterna som en riskfaktor till brottslighet. Enligt 

informanterna har även socioekonomiska förutsättningar en påverkan för ungdomars beteende 

och mående, där boendesituationen är en orsak till att en ungdom begår brott. En av 

informanterna uttryckte sig om socialt utsatta hem som en riskfaktor:   

 

”Kommer du från socialt utsatta hem så är ju det en riskfaktor. Det kan handla 

om att föräldrarna har en psykisk sjukdom eller ett missbruk. Det kan också vara 

att en ungdom kommer från en hemmiljö där en förälder misshandlar en annan, 

där det finns våld i hemmet.”- Brottsförebyggande samordnare. 

 

En stor del av ungdomars liv är umgänget och känslan av att känna sig delaktig i ett 

kompisgäng. En orsak till barn och ungas brottslighet beror på att de inte har någon anknytning 
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och delaktighet i aktiviteter utanför skolan. Enligt informanterna har ungdomar som inte har 

möjlighet eller inte vill vara med i meningsfulla fritidsaktiviteter större benägenhet till att begå 

brott. En av informanterna menade att det är viktigt för ungdomar att vara delaktiga i aktiviteter 

och att de har någonting att göra för att inte börja med brottslighet och uttryckte sig om detta 

enligt följande:  

 

”Umgänget är en jättestor del av en ungdoms liv och dels är det ju en stor 

riskfaktor om en ungdom inte har någonting att göra. Ett ungdomsgäng som inte 

kan gå till en fritidsgård kommer vara någon annanstans och hitta på djävulstyg. 

De måste vara aktiva, spelar man inte fotboll så gör man någonting annat.”- 

Områdespolis. 

 

Informanterna var eniga om att det finns en hel del risk- och skyddsfaktorer som spelar in i 

ungdomars beteende och utveckling av brottsliga handlingar. Ungdomar med stor avsaknad av 

skyddsfaktorer och fler riskfaktorer har ofta högre brottsbelastning än en ungdom med färre 

riskfaktorer och fler skyddsfaktorer. En av informanterna menade att det är inte enbart en 

riskfaktor som är orsaken till att en del unga individer begår brott, utan det är en kombination 

av flera tillsammans:  

 

”Jag säger så här, att det aldrig är en faktor i sig som är en anledning till att man 

utvecklar kriminalitet. Utan det är kombinationer av det som innebär en ökad risk 

för ett utanförskap och det är ingången till ett utvecklat kriminellt beteende.”- 

Samordnare unga lagöverträdare. 

 

Ungdomsbrottslighet 
I följande tema presenteras informanternas uppfattningar om hur ungdomsbrottsligheten ser ut 

i kommunen. Informanterna upplever att ungdomsbrottsligheten följer i stort sätt hela landet 

och i kommunen förekommer all sorts brottslighet. Ungdomsbrottsligheten i kommunen präglas 

i stort av narkotikabrott där både eget bruk och försäljning på olika sätt pågår. En av 

informanterna upplever också att misshandel är en stor del av brottsligheten som begås av unga 

individer. Informanterna menar att detta är en anledning av ungas övergångsfas till 

vuxenvärlden, då det kan upplevas som roligt att testa på olika berusningsmedel. En av 

informanterna uttryckte sig om detta enligt följande: 

 

”Men jag tänker det vanliga när man tänker på ungdomsbrottslighet och det är 

väl narkotikabrott och cannabis som är vanligt och misshandel. Det handlar 

alltså om unga individer som är i en utvecklingsfas som att gå från barn till vuxna 

med mycket hormonellt i sig, det kan vara kul att testa olika former av 

berusningsmedel.”- Samordnare unga lagöverträdare.  

 

En annan av informanterna uttryckte sin oro över att narkotikabrott har nått de yngre individerna 

följande:  

”Jag upplever ju det som att det blir mer och mer narkotika i yngre åldrar och 

har man väl kommit i kontakt med det så är man ju ute på jäkligt hal is liksom och 

då går det ganska fort. För det är trots allt ganska dyrt och man har ju inte mycket 

pengar som ung och då måste man ju få tag på pengar på något sätt. Vi ser mer 

och mer yngre ungdomar som säljer mycket narkotika och det är lite 

oroväckande.”- Områdespolis. 
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Informanterna upplever ungdomsbrottsligheten i kommunen på olika sätt. En av informanterna 

som arbetar med unga lagöverträdare upplever att brottsligheten präglas av både milda och 

grova brott. Exempelvis upplever informanten att de brott som begås av ungdomar är alltifrån 

snatteri till mordbrand, våldtäkt och människorov. Informanten som arbetar som områdespolis 

i kommunen upplever dock att ungdomsbrottsligheten ofta handlar om mildare brott och sällan 

grövre handlingar. Enligt områdespolisen präglas brottsligheten bland ungdomar av stöld och 

olaga hot. Det begås även en hel del skadegörelse och bilbränder av ungdomar i kommunen 

upplever områdespolisen. Två av informanterna uttryckte sig om ungdomsbrottslighetens 

karaktär enligt följande: 

”Ungdomsbrott är ju mycket misshandel och det är dagligen små snatterier till 

mordbränder, våldtäkt eller människorov.”- Samordnare unga lagöverträdare. 

”Det är en del skadegörelse och bilbränder. Sen är det ju en hel del stölder och 

olaga hot också. Och det är nog ganska jämt i hela kommunen, ungdomsgängen 

håller på med ungefär samma sak kan man säga. Det är sällan det är grövre brott, 

som till exempel misshandelsbrott utan det är mycket skadegörelse och mycket 

ringa narkotikabrott skulle jag säga.”- Områdespolis. 

Det pågår en hel del ungdomsbrottslighet i kommunen och informanterna menar att detta är 

deras största anmälda ärende till både socialtjänsten och polisen. Det råder däremot delade 

meningar om hur brottsligheten bland ungdomar ser ut över tid. Enligt en av informanterna går 

ungdomsbrottsligheten i vågor, där det i vissa perioder råder mycket brott begångna av 

ungdomar. Denne upplever att det nu råder en lugn period. En annan av informanterna upplever 

däremot att ungdomsbrottsligheten har ökat de senaste åren. Det poängteras att det idag finns 

flera olika sätt att begå brottsliga gärningar och att brottskoderna på det viset har förflyttats.  

”Det finns massa olika sätt som man kan begå brottsliga gärningar på. Det är ju 

sociala medier, man hotar eller kränker varandra, så jag tror att vi har förflyttat 

brottskoderna lite, det vill säga sättet att göra det på tror jag. Men om vi skulle 

plocka ut siffror så tror jag att man ser en ökning nu igen tråkigt nog men det har 

varit lågt.”- Samordnare unga lagöverträdare. 

En annan av informanterna uttryckte sig om detta enligt följande: 

”Det går lite i vågor hela tiden, så det är svårt att säga om det har ökat, för visst 

några månader känner man att det är jäkligt mycket och sen är det lugnt. Nu är 

vi inne i en ganska lugn period, det är inte så jättemycket att göra rent med 

ungdomsbrottslighet.” – Områdespolis. 

Brottsförebyggande arbete 
I följande tema presenteras informanternas uppfattningar kring hur kommunen arbetar 

brottsförebyggande mot ungdomsbrottsligheten i kommunen. Informanterna ses som 

representanter för olika aktörer som arbetar med ungdomar och ungdomsbrottslighet. 

Respektive informanters uppfattningar om deras brottsförebyggande arbete kommer redogöras 

samt gemensamma upplevelser kring detta. Informanterna lyfter fram att det är de unga 

individerna man vill arbeta med i det brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt att tidigt fånga 

upp ungdomar med målet att vara förebyggande. Arbetet med ungdomar och 

ungdomsbrottslighet behöver handla om relationskapande och det är viktigt att vara uthålliga i 

insatserna. Informanterna upplever också att samhällets förebyggande insatser har lyfts de 

senaste åren. Detta har enligt informanterna bidragit till att målgruppen ungdomar har lyfts där 

vikten av att arbeta för dem har stärkts, vilket i sig resulterar i en insats mot ungdomar. En av 
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informanterna uttryckte sig följande om att arbetet med ungdomsbrottslighet måste vara 

förebyggande:  

 

”Vi kommer fortsätta ha den problematiken om vi inte arbetar förebyggande. De 

som är i fem-sex års åldern nu de kommer inte sluta. Det är ungefär som narkotika 

man behöver ju liksom stoppa toppen men du behöver ju också arbeta från andra 

hållet. Jag vet det var någon som skrev någonting oerhört intressant ”med sådant 

arbete måste du vara kapabel att tänka två tankar samtidigt” och det är för mig 

som en egen talan, vi behöver arbeta förebyggande men vi behöver också släcka 

bränder.”- Samordnare unga lagöverträdare. 

 

En av informanterna tog upp att arbetet med unga lagöverträdare behöver vara 60/40 

förebyggande arbete och insatser. Det är viktigt att barn och unga upplever känslan av att 

tillhöra och duga tidigt under uppväxten. Informanten menar att det egentligen inte spelar någon 

roll vad ungdomen känner tillhörhethet till utan det är viktigt att de inte upplever känslan för 

utanförskap. Ett utanförskap ger ofta upphov till misslyckande, hat, irritation och förakt. 

Informanten påpekar att problematiken kring ungdomsbrottslighet inte går att komma åt om 

aktörerna inom detta område inte lyckas skapa ett värdegrundsarbete: 

 

”Lyckas vi inte skapa ett värdegrundsarbete, det vill säga känslan av att tillhöra 

och duga i låga åldrar på våra förskolor, dagis osv så kommer vi aldrig att komma 

åt den här problematiken. Känslan av att tillhöra, sen om det är att tillhöra vårt 

samhälle, familjen, gruppen, det lilla eller det stora, men att inte hamna i känslan 

av utanförskap. Det föder så snabbt misslyckande, hat, irritation och förakt.”- 

Samordnare unga lagöverträdare. 

 

Polisens brottsförebyggande arbete 

Informanterna framhäver att det finns många olika ingångsvägar kring brottsförebyggande 

arbete. De olika aktörerna arbetar utifrån olika perspektiv och ingångsvägar i det 

brottsförebyggande arbetet. I följande tema presenteras hur polisen i kommunen arbetar 

brottsförebyggande mot ungdomsbrottslighet. Informanten med tjänsten som områdespolis tog 

upp hur de på olika sätt och metoder arbetar för att förebygga och hindra att barn och unga 

fortsätter med brottsliga handlingar. Polisen arbetar dels med en metod som de kallar för 

Problemorienterat polisarbete (POP) och det handlar om att identifiera ett problem och sedan 

hitta en metod att arbeta efter för att stoppa problemet. Enligt områdespolisen är det också 

viktigt att resultatet av arbetet sedan utvärderas. Informanten berättade hur de kan använda 

denna metoden i sitt arbete med ungdomsbrottslighet enligt följande: 

”För till exempel förra hösten hade vi en våg där vi hade en topp på väldigt 

mycket ungdomsbrottslighet, framförallt inne i stan. Då körde vi en särskild 

satsning där vi punktmarkerade vissa platser där vi visste att de befann sig på 

kvällarna. Vi visste i princip vilka de var och kunde därför också punktmarkera 

dem redan när de gick hemifrån. Då kunde vi börja rapportera för brott eftersom 

vi tog dem på bar gärning osv. Vi involverade alla enheter inte enbart 

områdespolisen utan den ingripande polisen fick också information om vilka de 

skulle hålla ett extra öga på om de såg de ute på stan osv. Detta funkade jättebra 

och problematiken gick då ner igen och då började det någon annanstans och då 

fick vi ta det då igen.”- Områdespolis. 

Informanten påpekar också att deras synlighet rent allmänt med polisbilen också ingår i deras 

förebyggande arbete, där de kör till platser som de är medvetna om att ungdomar ofta håller till. 
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För att försvåra för ungdomarna att genomföra brott på de plaster där de håller till handlar 

åtgärderna enligt informanterna här om att till exempel sätta upp belysning på mörka platser, ta 

bort saker och ting som skymmer eller ta bort föremål som går att förflytta. Informanten 

uttryckte sig följande om dessa åtgärder: 

”På ett märkligt sätt brukar skolgårdar vara den platsen där ungdomar vill hänga 

när de är lediga, de går inte i skolan annars men vill vara där när de är lediga. 

För att få bort platser där ungdomarna kan vara kan vi till exempel sätta upp mer 

lampor så att det blir mer belysning på de plaster där de brukar vara. Vi kan 

också ta bort saker som skymmer och som hindrar att de kan sitta inne i en vrå 

där ingen ser eller ta bort staket så man kan se rakt in.”- Områdespolis. 

Informanten med tjänsten områdespolis berättade också om en annan arbetsmetod som de 

använder i sitt förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet. Det är en arbetsmetod som heter 

Polismentorskap och är ett upplagt program från socialstyrelsen. I arbetet med 

polismentorkapet träffas en ungdom som har begått ett brott och fått en påföljd av detta 

tillsammans med en representant från polisen och föräldrarna. Detta är ett möte som sker på 

socialtjänsten och innebär att de gemensamt kommer fram till ett schema som passar för 

ungdomen. Vidare berättar informanten att ett polismentorskap handlar om att polisen och 

ungdomen ska skapa en relation till varandra och går ut på att göra konventionella aktiviteter 

tillsammans. Polismentorskapet innebär också att det genomförs en diskussion mellan 

ungdomen, polisen, föräldrarna och en representant från socialtjänsten angående varför 

ungdomen begår brott och vilka konsekvenser det kan få. Informanten poängterar att målet med 

ett polismentorskap är att ungdomen blir medveten om varför man inte ska begå brottsliga 

handlingar samt om konventionella aktiviteter. Det poängteras också att ett sådant mentorskap 

inte fungerar på de ungdomar som polisen anser är ”råkriminella” och har mycket problem. 

Utan det är inriktat på de ungdomar som de vet går att styra in på rätt bana igen med ganska 

enkla medel. Ett polismentorskap avslutas med ett avslutningssamtal där socialtjänsten också 

medverkar och stämmer av hur mentorskapet fungerat. Informanten upplever att ett sådant 

mentorskap är väldigt positivt. Informanten berättade om denna arbetsmetod enligt följande: 

”Vi arbetar också med Polismentorskap som är ett upplagt program från 

socialstyrelsen, som börjar med att man träffas, ungdomen tillsammans med polis 

och föräldrar till den här ungdomen på socialtjänsten. Där går man igenom ett 

schema, till exempel vad det ska gå ut på. Det handlar mycket om att skapa en 

relation till varandra där första träffen går ut på att vi diskuterar någonting och 

sedan gör aktiviteter tillsammans. Det kan vara vad som helst egentligen men det 

ska vara någonting som innefattar att vi pratar med varandra.”- Områdespolis 

Kommunens gemensamma brottsförebyggande arbetet 

Informanten med tjänsten som samordnare för unga lagöverträdare poängterade att det 

förebyggande arbetet stärks genom att problemområden ständigt kollas av olika aktörer. Det är 

viktigt i brottsförebyggande arbete att ha kontinuitet och inte ge upp eller avsluta insatser för 

tidigt. Även om insatserna ger effekt på problemet, gäller det att hålla kvar åtgärderna som 

fungerar och införa det som permanent i verksamheten. Genom att kolla av problemområden 

en gång i månaden blir aktörerna synliga för ungdomarna som begår brottsliga handlingar. 

Informanten upplever också att detta sätt leder till att de olika aktörerna kan mobilisera 

problemet på ett snabbt och effektivt sätt. Det är också ett bra sätt att involvera allmänheten i 

det brottsförebyggande arbetet. Genom synlighet i problemområden blir övriga individer i 

samhället medvetna om hur de kan kontakta de olika aktörerna om problem uppstår. De får då 

kännedom om området och ungdomarna vet vilka de är. Informanten uttryckte sig om detta 

enligt följande: 
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”Bestämmer vi oss sen för att kolla den här ytan en gång i månaden genom 

samverkan och stämmer av hur det är på det området kommer vi tillslut vara nere 

på brottsförebyggande. Vi känner då till området och kollar av det ofta, folk vet 

vem vi är, vad vi kan göra eller hur de tar kontakt med oss om det händer något. 

Jag tänker därför att det är viktigt med kontinuitet och att vi inte ger upp eller 

avslutar saker bara för att det är lugnt just nu. Det är klart att det dyker upp sådär 

släcka bränder-problem emellanåt, men jag tror att vi kan mobilisera problemen 

väldigt snabbt för att vi håller i det.”- Samordnare unga lagöverträdare.  

En av informanterna tog också upp att förebyggande insatser även kan vara inriktade för att 

främja hela befolkningen. Informanten uttryckte sig om detta enligt följande: 

”Sen kan det vara brottsförebyggande på väldigt universell nivå där det till 

exempel handlar om att hålla informationsmöten för föräldrar på skolor om att 

bli bättre i sitt föräldraskap eller tips kring hur man ska tänka när man har det 

jobbigt eller ska ta konflikter.”- Fältassistent. 

Förbättra brottsförebyggande arbete 

Informanterna som arbetar direkt med unga lagöverträdare har olika upplevelse kring hur 

brottsförebyggande arbetet kan utvecklas. Samordnaren för unga lagöverträdare upplever att 

kommunen är en gynnsam och rik stad i arbetet med brottsförebyggande mot 

ungdomsbrottslighet. Denne menar att det finns mycket god vilja bland inblandade aktörer, men 

påpekar att det skulle i så fall behövs mer resurser för att det förebyggande arbetet ska bli mer 

effektivt och utvecklas. Informanten uttryckte sig om detta enligt följande: 

”Det skulle vara ökade resurser. Jag tänker att vi i Lund, nu är jag självgod men 

jag tänker att vi har en fantastiskt bra polismyndighet, otroligt bra skolor, vi har 

en jättetaggad fältgrupp och fritidsverksamhet, vi har fantastisk skatepark och 

utemiljö.”- Samordnare unga lagöverträdare.  

Båda informanterna upplevde att en omorganisation inom polisen är orsaken till att resurserna 

minskat. Detta beror på den övriga samhällsproblematiken som infunnit sig de senaste åren och 

har inneburit att polisen inte har så mycket resurser till det förebyggande arbetet som behövs 

för att värna om samhällets brottslighet framöver. En av informanterna påpekar också att 

polisen behöver bli bättre på att tänka förebyggande och upplever att omorganisationen innebär 

att deras arbete istället ska handla om ingripande och utredande arbete. Denne uttrycker sig om 

detta enligt följande: 

”Allt handlar ju som vanligt om en personalfråga och resursfråga. Jag tycker ju 

att polisen borde bli bättre på att allmänt tänka förebyggande. Den nya 

tillförordnade regionpolischefen, har ju ett tänk som bara går ut på att arbeta 

ingripande och med utredningar och tog helt bort den förebyggande 

verksamheten i sin plan. Det är ju i alla fall i tio fall av hundra som vi är där när 

det händer men i alla de andra fallen kommer vi ju dit efteråt och då ska man 

hålla på att grotta sig i det istället för att vara där innan det händer.”- 

Områdespolis. 

Informanten inom polisverksamheten upplever också att polisen kan bli bättre i arbetet på 

individnivå och menar att de då behöver bli bättre på att kolla upp vad som är mest effektivt. 

Genom att ta del av forskning och andra polisverksamheters arbetsmetoder, menar informanten 

att deras förebyggande arbete kan utvecklas och effektiviseras: 
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”Tittar man på England så är min uppfattning att de är ju ljusår framför oss i 

förebyggande arbete. Jag har läst en bok som handlar om det och de har väldigt 

sunt tänk och har kommit mycket längre i det här att man faktiskt jobbar utefter 

metoder som är vetenskapligt bevisade, är effektiva och fungerar.”- 

Områdespolis. 

Länsstyrelsen har länge arbetat med ANDT-frågor, vilket är ett arbete som vänder sig till 

ungdomar. Informanten som representerar Länsstyrelsen menar att detta blir en typ av 

brottsförebyggande insats mot narkotika, alkohol och doping som spelar roll när det gäller 

ungdomsbrottslighet. Då Länsstyrelsen är ny aktör inom det brottsförebyggande arbete har 

deras mål och planering kring arbetet inte färdigställts. Informanten framhäver dock att deras 

arbete framförallt kommer handla om att sprida kunskap baserad på forskning till de kommuner 

som efterfrågar det. Det påpekas också att det är viktigt att arbeta med förebyggande arbete 

tidigt med unga individer. Informanten uttalade sig om detta enligt följande: 

”Vi har länge arbetat med ANDT-frågor och det handlar ju om att förhindra 

ungdomar att bland annat använda narkotika och alkohol. Det blir ju en typ av 

brottsförebyggande eftersom vi vet att det hänger ihop med brottslighet. Sen tror 

jag att det är viktigt att försöka få med helheten och sprida kunskap efter behov 

och efterfrågan.”- Brottsförebyggande samordnare. 

Samverkan kring brottsförebyggande arbete 
I följande tema presenteras informanternas uppfattningar om hur samverkan ser ut och fungerar 

kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottsligheten i kommunen. I kommunen har man 

sedan ett antal år tillbaka infört en samverkansöverenskommelse mellan olika aktörer i det 

brottsförebyggande arbetet. Informanterna tar upp att det finns ett antal olika typer av 

samverkan kring brottslighet i kommunen där olika aktörer är inblandade. De aktörer som 

medverkat i denna studie ingår i arbetsmetoden sociala insatsgrupper, som tidigare har nämnts. 

Samtliga informanter nämner denna direkt när frågan om samverkan ställs. De upplever att det 

är den största samverkansöverenskommelsen kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottsligheten i kommunen. En av informanterna berättade om samverkan kring 

brottsförebyggande arbete enligt följande: 

  

”Det är ju arbetsmetoden sociala insatsgrupper där polis, socialtjänsten, kultur- 

och fritidsförvaltningen och skola ingår. Där samverkar vi tillsammans för att få 

en bra bild om ungdomarna i kommunen. Denna är fattad på hög nivå och är ett 

program som samlar representanter från de olika aktörerna kring ungdomen, på 

dennes egen vilja.”- Fältassistent. 

 

I det brottsförebyggande arbetet handlar samverkan om att de olika parterna kan utföra ett 

informationsutbyte med varandra. Informanterna upplever att samverkansöverenskommelserna 

är nödvändiga i arbetet med ungdomar. Genom att samverka i det brottsförebyggande arbetet 

mot ungdomsbrottslighet får aktörerna en överblick över problemet och kan sedan sätta upp en 

riktad insats gemensamt. Eftersom aktörerna har tystnadsplikt och annan sekretess i sitt arbete 

möjliggör samverkan en sekretesslättnad där de kan dela med sig av viktig information för att 

få rätt insats till ungdomen. En av informanterna lyfte upp samverkan som ett sätt för de olika 

parterna att ha en sekretesslättnad enligt följande: 

 

”Det handlar framförallt om någon form av sekretesslättnad där vi kan utbyta 

information med varandra som kanske kan vara känslig i ett normalt sätt. Nu kan 

vi prata med varandra på ett helt annat sätt, vilket underlättar jättemycket, 
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speciellt i sociala insatsgrupper där vi då kan prata med varandra obehindrat så 

att säga.”- Områdespolis.  

 

En av informanterna påpekar också att i arbetet med att förhindra och minska brottsligheten 

bland ungdomar är det samverkan som gör den stora skillnaden. Denne menar att detta inte är 

ett arbete som någon aktör kan hantera ensam. Informanten uttryckte sig om detta enligt 

följande: 

”Ska vi förändra beteende och göra det bestående och skapa ett klimat så är det 

otroligt att alla samhällsgrupper är delaktiga och att vi gör det tillsammans så 

att det blir logiskt och begripligt både för oss och för individen. Så det är 

jätteviktigt.”- Samordnare unga lagöverträdare. 

En annan av informanterna lyfter också upp samverkan i ungdomsarbetet: 

”Informationsutbyte är ju så jäkla viktigt och det måste man ju ha, har vi inte det 

så går vi alla blinda och flamsar liksom och då blir det ju ingenting i slutändan. 

Då jobbar alla efter egna agendor och vad vi tror.”- Områdespolis. 

Upplägget i en samverkansöverenskommelse kan se olika ut. I sociala insatsgruppen som är 

den största samverkan kring ungdomsbrottslighet har kommunen och socialtjänsten det 

övergripande ansvaret. Informanterna menar att det är de som sammankallar till alla möten och 

sedan beror uppdelningen på hur problematiken se ut. Det påpekas också att arbetet är väldigt 

styrt och var insatsens fokus ska ligga beror på om det är en individ eller samhälls- eller 

områdesfråga. En av informanterna uttryckte sig om detta enligt följande: 

”Det där kan se väldigt olika ut. Med sociala insatsgrupper är det ju en 

samverkan mellan kommun och polismyndighet där kommunen har 

huvudansvaret för våra sammankallande och sen kan ju uppdelningen se väldigt 

olika ut beroende på vad problematiken är. Är problematiken väldigt styrd mot 

att det handlar om en individs beteende då kanske det är socialtjänsten som är 

den som sätter in mest insatser, men handlar det om ett område där det handlar 

om otrygghet eller mycket skadegörelse så kanske det är polisens insatser som 

ökad närvaro eller spaning. Det kan också vara bostadsföretag eller tekniska 

förvaltningen som klipper ner buskar eller sätter upp belysning.”- Samordnare 

unga lagöverträdare. 

Informanterna ser bara fördelar med att samverka i det brottsförebyggande arbetet. Det påpekas 

att det är olika delar som måste ske för att insatsen ska bli så bra som möjligt både för samhället 

och för den lagförda ungdomen. En av informanterna tog upp att alla aktörers arbete måste ingå 

i insatsen: 

”Det är ju alla fördelar. Det vi kan göra inom polisen är ju att lagföra en ungdom, 

asså rent konkret. Sen måste det ske många andra saker för att det ska bli bra i 

slutändan och det är där alla andra bitar kommer in, med socialtjänsten, skolan 

osv.”- Områdespolis. 

Informanterna upplever också att det har skett en stor skillnad i arbetet med 

ungdomsbrottsligheten genom att olika aktörer har samverkat. De upplever att deras arbete 

tillsammans har bidragit till att ungdomsbrottsligheten i kommunen har minskat. Informanterna 

lyfter också upp att utan samverkan kommer det vara raka motsatsen. En av informanterna 

berättar om hur denne upplever att samverkan har fungerat i arbetet med en brottsaktiv ungdom: 

”I mitt konkreta fall med min ungdom så har det minskat jättemycket, det har gått 

spikrakt neråt så det fungerar jättebra och är bara positivt.”- Områdespolis. 
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En annan av informanterna lyfte även vikten av samverkan i det brottsförebyggande arbetet mot 

ungdomsbrottslighet: 

”Den stora fördelen, det kommer jag väl även säga när jag ligger i graven men 

det är att vi måste samverka. Men jag tror inte att vi kan leva i ett samhälle där 

förvaltningar eller myndigheter och för all del vårdnadshavare inte arbetar 

tillsammans.”- Samordnare unga lagöverträdare. 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur Lunds kommun arbetar 

brottsförebyggande mot ungdomsbrottslighet. Syftet var också att se hur olika aktörer 

samverkar i det förebyggande arbetet med ungdomar som begår brott.  

   Det finns en hel del faktorer som bidrar till att vissa ungdomar utvecklar ett antisocialt 

beteende kopplat till ett kriminellt beteende. I uppsatsen kom det fram att ungdomar med flera 

riskfaktorer och har mindre skyddsfaktorer har större benägenhet till att begå brottsliga 

handlingar. I enlighet med Brottsförebyggande rådet (2009) framkom det i resultatet att ett 

brottsligt beteende hos en ung individ beror på en kombination av flera riskfaktorer. I den 

studerade kommunen är man väl medveten om vilka faktorer som anses vara en risk för att en 

ungdom utvecklar kriminalitet. I likhet med Ander (2005) upplever aktörerna att riskfaktorerna 

och skyddsfaktorerna kan ses som samma sak. I kommunen upplever man att ungdomar som 

har en dålig skolgång ofta är representerade i ungdomsbrottsligheten. Däremot anses risken 

vara mindre för de ungdomar som är positiva till skolan och upplever att denna fungerar bra. 

    I resultatet visades det att en ungdoms familjesituation också har betydelse för vilket 

beteende som utvecklas. Bland ungdomarna i kommunen är det en tydlig skillnad på i vilket 

område ungdomen växer upp. I resultatet framkom det att de områden där det råder mycket 

ungdomsproblem lever många i socialt utsatta hem eller har föräldrar med missbruk eller 

psykiska problem (Ander, 2005). 

    I uppsatsen framkom i enlighet med Hirschis (1969) teori att sociala band till det etablerade 

samhället kan hindra att unga individer väljer att begå brott. Brist på sociala band ses också som 

en orsak till ungdomsbrottsligheten. Svaga sociala band hos en ung individ bidrar till ett 

normbrytande beteende och att dennes handlingar görs utifrån eget intresse (Sarnecki, 2010). 

En stor del av ungdomars liv är att ha ett umgänge och känna anknytning samt deltagande till 

andra. Det framkommer i uppsatsens resultat att brottsligheten i stor del beror på en svag 

anknytning och delaktighet i konventionella aktiviteter utanför skolan. Ungdomar som inte har 

möjlighet eller ett intresse av att vara med i meningsfulla aktiviteter har en minskad social 

kontroll och har därför större benägenhet till att begå brottsliga handlingar och påverkas inte 

heller av andras reaktioner (Sarnecki, 2010). 

 

Vilka generella brottsförebyggande insatser gör man i kommunen utifrån 

teoretiska utgångspunkter? 
Kommunen erbjuder en rad olika insatser i det brottsförebyggande arbetet mot 

ungdomsbrottslighet. För att erbjuda rätt insats till en ung individ med problem är det viktigt 

att inventera och snabbt se vad som är viktigt för individen. För att förebygga 

ungdomsbrottslighet behöver ungdomar i riskzonen fångas upp i ett tidigt skede. I det 

förebyggande arbetet med ungdomar som uppvisat risker för att utveckla ett brottsligt beteende 

utgår kommunen från social brottsprevention. Åtgärderna handlar då om att påverka 

ungdomens benägenhet till att begå brottsliga handlingar. För en ungdom som hamnat i en 

brottslig bana handlar det då om att stärka förmågan till självkontroll (Brottsförebyggande 

rådet, 2003; Sarnecki, 2010). I kommunen ser man det därför viktigt att försöka skapa en 

relation mellan aktörerna och ungdomen för att kunna sätta in förebyggande insatser. Som 

tidigare nämnts har brottsbenägna ungdomar ofta svaga sociala band till samhället och för att 

stärka dessa skapar man ett värdegrundsarbete. Därmed kan ungdomen tidigt under uppväxten 

få känslan av att duga och känna tillhörighet till konventionella personer och aktiviteter, vilket 

kommunen ser som en minskad chans för att ett brottsligt beteende utvecklas. 

    I det förebyggande arbetet i kommunen är insatserna för det mesta individbaserade. I de 

individuella åtgärderna använder sig en av aktörerna av en metod som de kallar för 

polismentorskap. Metoden inbegriper individuella insatser som är bestämda utifrån ungdomens 

personlighet och påföljden för det begångna brottet. Genom ett polismentorskap är målet att 
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ungdomen ska ledas in på rätt bana och se fördelen med konventionella aktiviteter. I likhet med 

vad Sarnecki (2015) menar, ska behandlingen resultera i att ungdomens möjligheter till att 

fungera socialt förbättras. Polismentorskapet har en koppling till riskprincipen i den sociala 

brottspreventionen, där insatserna anpassas efter problemnivån. Enligt riskprincipen är 

insatserna mer intensiva och antas ha större inverkan på ungdomar med hög riskansamling för 

brottslighet (Sarnecki, 2015). Resultatet visar dock att polismentorkapet är inriktat på 

lågriskungdomar med mildare problem.  

    En stor del av det förebyggande arbetet utförs tillsammans av olika aktörer i kommunen. De 

använder sig då av sociala insatsgrupper (SIG). Syftet med sociala insatsgruppen i kommunen 

är att olika aktörer arbetar tillsammans för att försöka förhindra rekrytering till kriminalitet och 

en kriminell livsstil. Enligt Wojtkowiak (2013) är det viktigt att en brottsförebyggare ska utgöra 

en länk mellan samhället och ungdomen. Den sociala insatsgruppen ska fungera som en social 

enhet där ungdomarnas normativa beteende ska socialiseras och därmed undvika sociala 

sammanbrott. Genom sociala insatsgruppen mobiliseras samverkansgrupper med 

representanter från de olika aktörerna kring en ungdom med brottsliga problem. Resultatet visar 

att insatserna i sociala insatsgrupper till stor del handlar om individuella åtgärder, vilka också 

speglar sig i den sociala brottspreventionens olika principer (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

I sociala insatsgruppen matchar aktörerna tillsammans lämpliga insatser för ungdomen som 

begått ett brott. Målet med sociala insatsgrupper är enligt kommunen att engagera ungdomar 

med ett avvikande beteende till konventionella aktiviteter. Enligt Rikspolisstyrelsen (2014) ska 

de inblandade aktörerna bidra med sin verksamhet utifrån ungdomens behov. Genom att 

tillsammans identifiera ungdomens riskfaktorer kan insatserna riktas på bästa sätt och ersätta 

dessa med positiva influenser och skyddsfaktorer (Brottsförebyggande rådet, 2009). Eftersom 

det är viktigt för ungdomar att känna tillhörighet och delaktighet till konventionella personer 

och aktiviteter använder kommunen sig även av universell prevention. Genom att kommunen 

erbjuder informationsmöten på skolor blir även föräldrar delaktiga i det förebyggande arbetet 

(Ander, 2005). 

    Kommunens förebyggande insatser är även situationellt inriktade. Det problemorienterade 

polisarbetet som polisen använder i sitt brottsförebyggande arbete handlar om att försvåra 

genomförandet av brott genom att öka upptäcktsrisken (Brottsförebyggande rådet, 2009; 

Sarnecki, 2015). Genom att identifiera ett problem och därefter hitta en metod som kan stoppa 

problemet kan problemorienterat polisarbete leda till att ungdomarna ser svårigheter med att 

begå brott på vissa platser i kommunen. Vilket också innebär att vinsten av en kriminell 

handling minskas (Brottsförebyggande rådet, 2009; Sarnecki, 2015). Genom situationell 

prevention sätter kommunen till exempel upp belysning på mörka platser samt tar bort 

skymmande saker där de är medvetna om att mycket ungdomar håller till. I enlighet med 

Brottsförebyggande rådet (2017) visar resultatet att de situationellt förebyggande insatserna 

ökar ansträngningen för ungdomen att begå den brottsliga handlingen samtidigt som det också 

ökar risken för att bli upptäckt.  

     

Vilka aktörer finns i det brottsförebyggande arbetet? 
I kommunens brottsförebyggande arbete ingår olika verksamheter och aktörer som har en 

koppling till arbete kring en ungdom. För att på bästa sätt engagera ungdomar som uppvisar ett 

normbrytande beteende anser kommunen att det är viktigt att erbjuda många olika resurser från 

olika aktörer. Aktörerna som arbetar övergripande med att förebygga ungdomsbrottslighet i 

kommunen samt minska rekrytering till ett brottsligt beteende och utveckla en brottslig livsstil 

är polisen, socialtjänsten och kultur-och fritidsförvaltningen. Nyligen har även Länsstyrelsen 

fått uppgiften av Regeringen att arbeta brottsförebyggande. I arbetet med unga lagöverträdare 

och brottsförebyggande arbete har de olika aktörerna olika roller. Socialtjänsten har den främsta 

rollen i åtgärder och insatser mot unga lagöverträdare samt ansvarar för det förebyggande 
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arbetet (Vainik, 2008). Deras uppgift handlar om att ge ungdomar och deras vårdnadshavare 

rätt stöd och hjälp när problem uppstår. Eftersom unga lagöverträdare ska hållas utanför 

kriminalvården så långt det är möjligt har socialtjänsten det övergripande ansvaret insatserna 

mot en ungdom (Clevesköld, et al., 2015; Socialstyrelsen, 2009). 

    Polisen är också en aktör som ingår i det brottsförebyggande arbetet. Deras ansvar är att tidigt 

söka upp och ingripa om problem uppstår kring en ung individ (Vainik, 2008). Genom att röra 

sig ute bland ungdomar och vara relationsskapande uppstår ett förebyggande arbete mot att 

dessa ungdomar börjar begå brottsliga handlingar. I kommunen är även kultur- och 

fritidsförvaltningen delaktiga i det brottsförebyggande arbetet mot ungdomsbrottsligheten. 

Deras övergripande arbete handlar om att arbeta främjande och förebyggande med ungdomar. 

Genom att vara synliga och möta ungdomar i ett tidigt skede, kan de samtala med ungdomar de 

upplever uppvisar ett avvikande beteende. De finns även tillgängliga för att ge råd, stöd och 

vägledning för unga individer (Lunds kommun, 2017). Som ny inom det brottsförebyggande 

arbetet ska Länsstyrelsen bidra med att samverkan mellan de berörda aktörerna ska förbättras. 

Enligt Regeringen (2016) ska Länsstyrelsen vara en länk i det brottsförebyggande arbetet och 

öka kunskapsutvecklingen kring de brottsförebyggande insatserna i länets kommuner. 

 

Finns det någon samverkan mellan aktörerna och vilka former tar denna i så 

fall? 
Som tidigare nämnts ska det på något sätt ske en samverkan i alla frågor som rör barn och unga 

som på något sätt far illa eller riskerar att fara illa. I arbetet med unga lagöverträdare innebär 

samverkan att olika aktörer bedriver aktiviteter gemensamt. Varje aktör som ingår i arbete med 

barn och unga som inte följer lagen eller riskerar att inte följa lagen bidrar med sina specifika 

resurser, kunskaper och kompetenser i en uppgift som genomförs gemensamt (Socialstyrelsen, 

2009). Sedan ett antal år tillbaka började olika aktörer i kommunen att samverka kring arbetet 

med ungdomsbrottslighet. Bakgrunden med att inrätta en samverkan kring unga lagöverträdare 

bygger på att detta är ett arbete som inte en aktör kan hantera ensam. I det brottsförebyggande 

arbetet har kommunen en samverkansöverenskommelse med de myndigheter och 

organisationer som på något sätt kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete. Aktörerna har 

olika mål och uppgifter i det brottsförebyggande arbetet och därför finns det också olika 

metoder som bygger på eller handlar om samverkan. I metoderna ingår också olika många 

aktörer beroende på vad insatserna och arbetet ska vara inriktade på samt vad de ska leda till. 

Resultatet visar att alla metoder som bygger på samverkan i kommunen handlar om ett 

informationsutbyte mellan parterna och är nödvändigt i det brottsförebyggande arbetet. De 

generella samverkansöverenskommelserna som kommunen använder sig av i 

brottsförebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet är de sociala insatsgrupperna (SIG) och 

polismentorskapet. 

    I likhet med Johanssons (2014) studie arbetar Lunds kommun med sociala insatsgrupper 

(SIG) där de olika aktörerna samverkar kring de selektiva nivåerna, situationell och social 

prevention i det brottsförebyggande arbetet. Insatserna som kommunen erbjuder i denna 

samverkan riktas både mot en specifik grupp eller individ samt åt alla håll i samhället. I de 

sociala insatsgrupperna i kommunen ingår socialtjänsten, polisen, kultur-och 

fritidsförvaltningen och ibland även skolan. Vid behov blir även andra aktörer som förknippas 

med ungdomsarbete inblandade. Aktörerna har olika ansvarsområde i denna samverkan, där 

socialtjänsten har huvudansvaret för samordningen i arbetet. I arbetet med att förhindra att 

ungdomar begår brottsliga handlingar innebär samverkan att aktörerna gemensamt kan rikta en 

insats mot problemet (Socialstyrelsen, 2009). I arbete med barn och ungdomar råder sekretess 

och tystnadsplikt kring all information som de olika aktörerna får till sig. Genom att aktörerna 

samverkar kring insatserna möjliggörs en sekretesslättnad där de kan dela med sig av viktig 

information för att insatserna ska bli så effektiva som möjligt både för samhället och för den 
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lagförda ungdomen. Resultatet visar att de inblandade aktörerna endast ser en fördel med att 

samverka kring unga lagöverträdare och brottsförebyggande arbete. I enlighet med Johanssons 

(2014) studie menar kommunen att det är samverkan som gör den stora skillnaden i arbetet med 

att förhindra och minska brottsligheten bland ungdomar. I kommunen ser man att inrättandet 

av samverkansöverenskommelserna har bidragit till en stor skillnad i det brottsförebyggande 

arbetet. Genom deras gemensamma arbete och kombination av kompetens upplevs 

ungdomsbrottsligheten ha minskat i kommunen. 

 

Slutsats 
Genom uppsatsen har det framkommit att kommunen är väl medvetna om hur 

ungdomsbrottsligheten ser ut i kommunen och vilka insatser som fungerar. Aktörerna har en 

överblick över vilka riskfaktorer som kan leda till ett avvikande beteende med en koppling till 

brottslighet. Eftersom de är så väl medvetna om vilka områden och ungdomar som har större 

chans till ett brottsligt beteende sätter de in resurser och insatser i ett tidigt skede. Det upplevs 

som att kommunen har kommit långt i sitt brottsförebyggande arbete och är måna om att 

invånarna, framförallt de unga individerna har ett bra välmående. Det upplevs också finnas ett 

gott engagemang från kommunens olika aktörer att vara behjälpliga till att erbjuda och leda in 

de ungdomar som hamnat snett i konventionella aktiviteter och personer. Kommunen upplevs 

därför som stödjande i det brottsförebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet. Vilket beror 

på att aktörerna inte ger upp sina insatser och att det kontinuerligt sker en uppföljning för att 

förbättra och utveckla insatserna i ett område eller mot en individ. De inblandade har ett stort 

engagemang och brinner för ungdomarnas välbefinnande och lägger på så vis ner alla resurser 

för att hjälpa de ungdomar som hamnat utanför samhällets normer. Genom att arbeta 

brottsförebyggande vill de också att de övriga invånarna ska känna en trygghet i kommunen, 

vilket de upplevs göra. 

    Arbetet med att förebygga brottslighet bland ungdomar kan såklart utvecklas och förbättras 

även om kommunen har kommit långt. För att effektivisera arbetet behövs fler resurser i 

kommun, där man endast har ett fokus i arbetet kring just förebyggande arbete. När väl 

Länsstyrelsen har kommit igång med sitt arbete kommer det bidra till ett förbättrat 

brottsförebyggande arbete. Även om Lunds kommun har kommit långt i sitt förebyggande 

arbete och har metoder som fungera kan ny kunskap bidra till ännu ett mer utvecklat och 

effektiviserat arbete.  

Vidare forskning 
När Länsstyrelsens brottsförebyggande arbete väl kommer igång kan de bidra till att det 

brottsförebyggande arbetet utvecklas och blir mer effektiviserat. Resultatet i denna studie har 

visat att Lunds kommun har väl fungerande samverkansöverenskommelser kring det 

brottsförebyggande arbetet. Eftersom Länsstyrelsens arbete ska handla om att sprida kunskap 

till kommunerna kan de metoder som visat sig fungera i kommunen föras vidare till andra 

kommuner som inte kommit lika långt i sitt förebyggande arbete. Att dela med sig av de 

fungerande insatserna är en viktig del i att minska ungdomsbrottsligheten i hela landet. Som 

förslag till vidare forskning är att undersöka hur Länsstyrelsen har kommit in i samverkan kring 

det brottsförebyggande arbetet samt om deras arbete bidrar till förbättrade brottsförebyggande 

insatser. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Lina Lundin och läser mitt sista år på sociologiprogrammet på Luleå tekniska 

universitet. Jag ska nu genomföra mitt examensarbete och har valt att skriva om 

ungdomsbrottslighet. Syftet är att undersöka hur Lunds kommunen arbetar förebyggande med 

ungdomsbrottslighet samt hur olika myndigheter samverkar gällande förebyggande arbete mot 

ungdomar som begår brott. Materialet till denna studie kommer grunda sig på intervjuer 

bestående av ett antal personer som arbetar med ungdomsbrottslighet i kommunen. På grund av 

den position du besitter inom Socialtjänsten/Polisen/Länsstyrelsen/Kultur-och 

fritidsförvaltningen tillfrågas du härmed att delta i studien. Genom att genomföra intervjuer 

med verksamma inom olika myndigheter vill jag kunna undersöka era erfarenheter och 

upplevelser kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet samt hur samverkan kring 

detta ämne ser ut och fungerar. 

Ditt deltagande i studien är självklart frivillig och kommer behandlas konfidentiellt. Du kan när 

som helst under processens gång avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Intervjuerna 

kommer att spelas in och det är endast jag som forskare för denna studie som har tillgång till 

detta material. Källmaterialet sparas till studien är genomförd, därefter raderas detta. Jag strävar 

efter att anonymisera så långt det är möjligt, och kommer inte använda ditt namn.  

Du är välkommen att kontakta mig om du vill ta del av den färdigställda studien.  

Tack för din medverkan. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig. 

 

Lina Lundin  
076-8704014 

ilauli-4@student.ltu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för befattning hos Socialtjänsten? 

Hur länge har du arbetat som…? 

Beskriv dina arbetsuppgifter hos Socialtjänsten. 

Hur länge har du arbetat med ungdomsbrottslighet? 

Beskriv hur ni inom Socialtjänsten arbetar kring ungdomsbrottslighet. 

Vad ser ni inom Socialtjänsten som riskfaktorer för att ungdomar ska hamna i ett avvikande 

beteende? 

Beskriv kort hur ungdomsbrottsligheten ser ut i kommunen. Har den under en treårsperiod ökat 

eller minskat i kommunen? 

Vad har ni inom Socialtjänsten för mål gällande att minska ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vad ska Socialtjänsten prioritera gällande ungdomsbrottslighet? 

Förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Hur arbetar ni inom Socialtjänsten med förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet och vilka 

åldrar inriktar ni er på? 

I vilket skede kommer Socialtjänsten in gällande förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet? 

Vad görs det konkret för att få ner ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vilka förebyggande metoder använder ni i ert arbete med brottsförebyggande mot ungdomar? 

Vad är anledningen till att ni valt just dessa metoder? 

Beskriv hur du tycker att de valda metoderna fungerar. 

     Vilka fördelar anser du dessa metoder har i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vilka nackdelar anser du att dessa metoder har i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vad kan utvecklas för att förbättra ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

Samverkan kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Har ni någon samverkansöverenskommelse med andra myndigheter och organisationer i 

kommunen kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet? 

Hur länge har ni samverkat gällnade ungdomsbrottslighet? 

Hur upplever du att det påverkat arbetet med ungdomsbrottslighet? Har ungdomsbrottsligheten 

ökat eller minskat under denna perioden? 

Beskriv hur denna överenskommelse kom till och hur den har utvecklats. 
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Hur upplever du att denna samverkansöverenskommelse fungerar? 

    Vad ser du som fördelar med att samarbeta kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet? 

     Vad ser du som mindre bra med samverkan kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet och vad kan förbättras? 

På vilket sätt samverkar ni med andra myndigheter (Socialtjänst/Polis etc.) när ungdomar begår 

brott? 

Hur ser upplägget ut i en sådan samverkansöverenskommelse? Vem har ansvar för vad? 

Beskriv hur en typisk samverkanssituation kan se ut mellan olika myndigheter gällande 

ungdomsbrottslighet. 

 

Något mer som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar inspelningen? 

 

Om behövs, får jag lov att kontakta dig igen för vidare frågor och funderingar? 

Tack för din medverkan. 
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Bakgrundsfrågor 

Vad har du för befattning hos polisen? 

Hur länge har du arbetat som…? 

Beskriv dina arbetsuppgifter hos polisen. 

Hur länge har du arbetat med ungdomsbrottslighet? 

Beskriv hur ni inom polisen arbetar kring ungdomsbrottslighet. 

Vad ser ni inom polismyndigheten som riskfaktorer för att ungdomar ska hamna i ett avvikande 

beteende? 

Beskriv kort hur ungdomsbrottsligheten ser ut i kommunen. Har den under en treårsperiod ökat 

eller minskat i kommunen? 

Vad har ni inom polisen för mål gällande att minska ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vad ska polisen prioritera gällande ungdomsbrottslighet? 

Förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Hur arbetar ni inom polisen med förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet och vilka åldrar 

inriktar ni er på? 

I vilket skede kommer polisen in gällande förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet? 

Vad görs det konkret för att få ner ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vilka förebyggande metoder använder ni i ert arbete med brottsförebyggande mot ungdomar? 

Vad är anledningen till att ni valt just dessa metoder? 

Beskriv hur du tycker att de valda metoderna fungerar. 

     Vilka fördelar anser du dessa metoder har i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vilka nackdelar anser du att dessa metoder har i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vad kan utvecklas för att förbättra ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

Samverkan kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Har ni någon samverkansöverenskommelse med andra myndigheter och organisationer i 

kommunen kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet? 

Hur länge har ni samverkat gällnade ungdomsbrottslighet? 

Hur upplever du att det påverkat arbetet med ungdomsbrottslighet? Har ungdomsbrottsligheten 

ökat eller minskat under denna perioden? 

Beskriv hur denna överenskommelse kom till och hur den har utvecklats. 

Hur upplever du att denna samverkansöverenskommelse fungerar? 

    Vad ser du som fördelar med att samarbeta kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet? 



46 

 

     Vad ser du som mindre bra med samverkan kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet och vad kan förbättras? 

På vilket sätt samverkar ni med andra myndigheter (Socialtjänst/Polis etc.) när ungdomar begår 

brott? 

Hur ser upplägget ut i en sådan samverkansöverenskommelse? Vem har ansvar för vad? 

Beskriv hur en typisk samverkanssituation kan se ut mellan olika myndigheter gällande 

ungdomsbrottslighet. 

 

Något mer som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar inspelningen? 

 

Om det behövs, får jag lov att kontakta dig igen för vidare frågor och funderingar? 

Tack för din medverkan. 
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Bakgrundsfrågor 

Vad har du för befattning? 

Hur länge har du arbetat som…? 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Hur länge har du arbetat med ungdomar/ungdomsbrottslighet? 

Beskriv hur ni inom Fältgruppen arbetar kring ungdomsbrottslighet. 

Vad ser ni inom Fältgruppen som riskfaktorer för att ungdomar ska hamna i ett avvikande 

beteende? 

Beskriv kort hur ni upplever att ungdomsbrottsligheten ser ut i kommunen. Har den under en 

treårsperiod ökat eller minskat i kommunen? 

Vad har ni inom Fältgruppen för mål gällande att minska ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vad ska Fältgruppen prioritera gällande ungdomsbrottslighet? 

Förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Hur arbetar ni inom Fältgruppen med förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet och vilka 

åldrar inriktar ni er på? 

I vilket skede kommer Fältgruppen in gällande förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet? 

Vad görs det konkret för att få ner ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vilka förebyggande metoder använder ni i ert arbete med brottsförebyggande mot ungdomar? 

Vad är anledningen till att ni valt just dessa metoder? 

Beskriv hur du tycker att de valda metoderna fungerar. 

     Vilka fördelar anser du dessa metoder har i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vilka nackdelar anser du att dessa metoder har i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vad kan utvecklas för att förbättra ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

Samverkan kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Har ni någon samverkansöverenskommelse med andra myndigheter och organisationer i 

kommunen kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet? 

Hur länge har ni samverkat gällnade ungdomsbrottslighet? 

Hur upplever du att det påverkat arbetet med ungdomsbrottslighet? Har ungdomsbrottsligheten 

ökat eller minskat under denna perioden? 

Beskriv hur denna överenskommelse kom till och hur den har utvecklats. 

Hur upplever du att denna samverkansöverenskommelse fungerar? 

    Vad ser du som fördelar med att samarbeta kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet? 



48 

 

     Vad ser du som mindre bra med samverkan kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet och vad kan förbättras? 

På vilket sätt samverkar ni med andra myndigheter (Socialtjänst/Polis etc.) när ungdomar begår 

brott? 

Hur ser upplägget ut i en sådan samverkansöverenskommelse? Vem har ansvar för vad? 

Beskriv hur en typisk samverkanssituation kan se ut mellan olika myndigheter gällande 

ungdomsbrottslighet. 

 

Något mer som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar inspelningen? 

 

Om behövs, får jag lov att kontakta dig igen för vidare frågor och funderingar? 

Tack för din medverkan. 

  



49 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för befattning här hos Länsstyrelsen? 

Hur länge har du arbetat som brottsförebyggande samordnare? 

Har du haft annan befattning hos Länsstyrelsen tidigare? 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Har du arbetat med brottsförebyggande arbete tidigare?  

    Har du arbetat med ungdomar/ungdomsbrottslighet tidigare?  

    Hur länge har du arbetat med ungdomar/ungdomsbrottslighet? 

Beskriv hur ni inom Länsstyrelsen planerar att arbeta kring ungdomsbrottslighet. 

Vad ser ni inom Länsstyrelsen som riskfaktorer för att ungdomar ska hamna i ett avvikande 

beteende? 

Beskriv kort hur ni upplever att ungdomsbrottsligheten ser ut i länet. Har den under en 

treårsperiod ökat eller minskat i kommunen? 

Vad har ni inom Länsstyrelsen för mål gällande att minska ungdomsbrottslighet i kommunen? 

Vad ska Länsstyrelsen prioritera gällande ungdomsbrottslighet? 

Förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Hur planerar Länsstyrelsen att arbeta med förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet och 

vilka åldrar inriktar ni er på? 

I vilket skede är det tänkt att Länsstyrelsen ska komma in gällande förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet? 

Vad görs det konkret för att få ner ungdomsbrottslighet i länet? 

Vilka förebyggande metoder är det tänkt att ni ska använda er av i ert arbete med 

brottsförebyggande mot ungdomar? 

Vad är anledningen till att ni valt just dessa metoder? 

Beskriv hur du tror att de valda metoderna kommer fungera. 

     Vilka fördelar anser du dessa metoder kommer ha i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

     Vilka nackdelar anser du att dessa metoder kommer ha i ert arbete med ungdomsbrottslighet? 

Samverkan kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet 

Har ni någon samverkansöverenskommelse med andra myndigheter och organisationer i länet 

kring förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet? 

Hur länge har ni samverkat gällnade ungdomsbrottslighet? 

Hur tror du att detta kommer påverka arbetet med ungdomsbrottslighet? Kommer 

ungdomsbrottsligheten öka eller minska under denna perioden? 

Beskriv hur denna överenskommelse kom till och hur den har utvecklats. 

Hur upplever du att denna samverkansöverenskommelse kommer fungera? 
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    Vad ser du som fördelar med att samarbeta kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet? 

     Vad ser du som mindre bra med samverkan kring förebyggande arbete mot 

ungdomsbrottslighet och vad kan förbättras? 

På vilket sätt samverkar ni med andra myndigheter (Socialtjänst/Polis etc.) när ungdomar begår 

brott? 

Hur ser upplägget ut i en sådan samverkansöverenskommelse? Vem har ansvar för vad? 

Beskriv hur en typisk samverkanssituation kan komma att se ut mellan olika myndigheter 

gällande ungdomsbrottslighet. 

 

Något mer som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar inspelningen? 

 

Om behövs, får jag lov att kontakta dig igen för vidare frågor och funderingar? 

Tack för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


