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Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med att förebygga 
nyrekrytering till kriminella nätverk? 

8 februari • kl. 13.30–15.50 

Varmt välkomna till FoU Social Talks – en seminarieform utvecklad i Danmark som består 
av inspelade presentationer som ligger till grund för lärande och produktiva gruppsamtal.  

Kommunernas ansvar för och arbete med att förebygga nyrekrytering till kriminella 
nätverk är en aktuell och angelägen samhällsfråga. I landets kommuner finns stora 
variationer både vad gäller brottslighet och vilka behov och förutsättningar som finns för 
att arbeta med målgruppen. Mot bakgrund av detta bedriver FoU Nordväst på uppdrag 
av våra ägarkommuner ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.  

Forskning och evidens kring det sociala arbetets betydelse för att bromsa ett inträde i 
kriminella nätverk är begränsad men inte obefintlig. Till detta finns mångårig erfarenhet 
runtom i landet av arbete med målgruppen under olika skeden i deras livsförlopp och i 
rekryteringsprocessen. Seminariet tar avstamp i två erfarenhetsberättelser från arbete 
med just detta. 

 

Jörgen Larsson, Projektledare FoU Nordväst. 
F.d. trefassamordnare, lokalpolisområde Järva. 

Jörgen har ansvarat för att bygga upp en 
polisiär arbetsmetodik i förhållande till 
målgruppen i lokalpolisområde Järva. Hans 
erfarenhetsberättelse ger inblick i det polisiära 
perspektivet och han delar med sig av 
erfarenheter och motgångar som han upplevt. 
Jörgen inspirerar med sin berättelse till 
samverkan mellan professioner som kan öppna 
upp oanade möjligheter. 

 

Magdalena El-Sayed, Socialsekreterare, Barn 
och ungdom, Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning.  

Magdalena har mångårig erfarenhet av 
myndighetsutövning gällande aktuell målgrupp i 
Rinkeby-Kista sdf och har varit med och byggt 
upp en tight samverkan mellan Socialtjänsten 
och Polisen. Hennes erfarenhetsberättelse 
handlar om ytterligheterna i socialt arbete och 
inspirerar till små skillnader i arbetsmetodik som 
ändå kan vara livsavgörande.  
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Vad är ett Social Talks 
hybridseminarium? 

Ett Social Talks seminarium lyfter fram 
socialarbetares, forskares eller brukares 
berättelser och erfarenheter för att 
möjliggöra lärande och implementering 
av kunskap. Berättelserna förmedlas 
direkt till arbetsgrupper som möter 
barn, unga, familjer och andra brukare i 
sin vardag. 

Vi vänder oss därför till arbetsgrupper 
med ett format som skapar gemensam 
reflektion, som kan vara 
utgångspunkten för nya initiativ och 
förändringar i praktiken. 

Ett Social Talks Hybrid-seminarium sker 
både online och fysiskt. 

Så här det går till 

En arbetsgrupp på fem 
till nio deltagare sitter 
tillsammans på 
arbetsplatsen. Varje 
grupp måste ha en 
skärm, högtalare och 
mikrofon.  

Om rummet har en stor skärm kan flera 
grupper sitta i ett rum, eller varje grupp 
kan sitta i sitt eget rum. 

Hybridseminariet pågår i 2 timmar och 
20 minuter. 

Hybridseminariets struktur 

Seminariet inleds med två förinspelade 
presentationer (Talks). De är c:a 15 
minuter vardera. 

Efter de två presentationerna har 
arbetsgrupperna egna strukturerade 
samtal där alla får komma till tals. 
Samtalet leds av en moderator som 
gått en kort utbildning innan 
seminariet. 

I gruppsamtalet får deltagarna 
möjlighet att reflektera över den 
kunskap och erfarenhet som 
presenterats. 

Sedan sker en gemensam samling 
online med alla deltagande 
arbetsgrupper. Då sammanfattas 
huvudpunkterna från arbetsgruppernas 
reflektioner och presentatörerna är 
med online och kan svara på frågor och 
kommentarer. 

Slutligen har arbetsgrupperna 
ytterligare ett strukturerat samtal. 
Denna gång med syftet att hitta 
konkreta saker i presentationerna som 
deltagarna kan ta med sig framöver i 
sin egen praktik. 

De sista 5 minuterna används för att 
utvärdera hybridseminariet. 

En deltagarlänk skickas till din 
moderator kort innan hybridseminariet 
äger rum. 

 
Programmet – minut för minut 

 00.00   
Välkomna! 
1. Presentation (talk)  
2. Presentation (talk)  

 00.30   1. Gruppsamtal - lärande  

 01.00   Paus  

 01.10   Samling med presentatörerna  

 01.40   2. Gruppsamtal – produktivt  

 02.10   Avslutning och utvärdering  

 02.20   Slut  

 

Instruktionstillfälle för moderatorer 

Inför hybridseminariet utbildas 
moderatorer – en från varje deltagande 
arbetsgrupp.  

Instruktionstillfället sker online och tar 
en timme. Moderatorn lär sig om 
seminarieformen och gruppsamtalen 
utifrån en manual.  

 

Varmt välkomna!  


