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[FÖR MÅNGA KOCKAR…]
En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan
Kriminalvård och Socialtjänst.

Sammanfattning
Syftet med studien är att belysa och framhäva faktorer som påverkar samverkan mellan
Kriminalvård och Socialtjänsten i samband med utslussningen. Hur respektive myndighet
förhåller sig till sina riktlinjer och upplever samverkandet sinsemellan men även hur före detta
klienter upplever respektive myndighet och samverkan mellan dem. Systemteori, hur olika
system påverkar varandra och individen samt nätverk, vilken betydelse det har för individen har
varit grundläggande verktyg för att analysera samverkan mellan myndigheterna. Genom en
kvalitativ forskningsmetod baserad på intervjuer med sju respondenter undersöker vi
utslussningsprocessens olika delar. Detta för att framhäva faktorer som kan påverka
utslussningen och hur samverkan kan bidra till en lyckad utslussning för klienter. Studien visar
att bland annat ekonomi, olika riktlinjer och mål som är avgörande verktyg i frågan om
samverkan. Långa handläggningstider, ansvarsförbindelser, lämpliga boenden, vårdvistelse och
vem som bär kostnadsansvaret är faktorer som påverkar klienterna och myndigheternas arbete
med klienterna i samband med utslussningen

Nyckelord: Samverkan, Utslussning, Kriminalvård, Socialtjänst,

Abstract.
The aim of the study is to illustrate and highlight factors that affect cooperation between
Probation and Social Services in connection with after care. How the respective authorities
relate to their guidance and perceive their cooperation and how the former inmates experience
authorities and collaboration between. Systems theory, how different systems interact with each
other and the individual as well as network, which significance it has for the individual has
been the basic tool for analyzing the interaction between the authorities. Through a qualitative
research based on interviews with seven respondents, we examine the after care process
different parts. This is to emphasize the factors that may affect the after care and how
cooperation can contribute to a successful after care for clients. The study shows that including
finance, various guidelines and targets are crucial tools in the issue of collaboration. Protracted
proceedings, liabilities, appropriate accommodation, care stay and who bears responsibility for
costs are factors affecting the clients and the agencies' work with clients in conjunction with
after care.
Keywords: Collaboration, After care, Probation, Social Services
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1. Inledning
Riksrevisionen och Brottsförebyggande rådet har genomfört granskningar av Kriminalvården
och utslussningsprocessen. År 2008 dömdes ungefär 10,000 personer till fängelse och enligt
Riksrevisionen (2009) beräknas 40 procent av dessa att återfalla i brott. Återfall i brott kostar
individen men även samhället då återfall kostar samhället cirka tio miljoner kronor per klient.
Trots lagändringar menar BRÅ (2008) att majoriteten av de intagna det året inte fick någon
utslussning alls. År 2007 fick endast 1500 personer av sammanlagt 5600 personer någon form
av utslussning. Enligt BRÅ (2008) är tiden efter frigivningen en kritisk period följt av hög risk
för återfall i både kriminalitet och missbruk, särskilt bland personer som avtjänat längre straff.
Riksrevisionen (2009) påtalar svårigheter i verkställighetsplaneringen efter granskning där det
framkom att cirka 9 procent av de intagna saknar verkställighetsplan helt, trots lagkrav. En
verkställighetsplan är en personlig planering för strafftiden som omfattar vilka förklarar vilka
insatser en klient behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk (Kriminalvården, 2015). I
planeringen görs bland annat en risk-och behovsbedömning för att man ska kunna planera
exempelvis behandlingsinsatser (Kriminalvården, 2015). Att inte ha en verkställighetsplan
påverkar även klientens möjligheter för utslussningsåtgärder. Samtidig visar Riksrevisionen
(2009) att cirka 45 procent av Kriminalvårdens klienter friges utan någon utslussningsåtgärd
(Riksrevisionen, 2009).
Forskning gjord av Hide Yamatani och Solveig Spjeldnes (2011) visar att samverkan mellan
Socialtjänst och Kriminalvården kan förebygga återfall. Enligt studien kan samverkan påbörjas
redan under fängelsetiden och gynna både individ och samhälle då det minskar kostnader i
samband med återfall samtidigt som individen får bättre möjligheter i livet utanför anstalten.
Att samverka för individen och samhällets bästa är något vi borde sträva efter (Yamatani &
Spjeldnes, 2011). I Sverige samverkar Kriminalvård och Socialtjänst vanligen gällande
kontraktsvård. Det är ett resultat av samverkan mellan dessa myndigheter som går ut på att
ansvaret går från Kriminalvård till Socialtjänst efter den intagne frigivits. För att kunna
använda sig av detta på bästa sätt bör samverkan inledas så tidigt som möjligt i utredningen för
att Socialtjänsten ska kunna ta ställning till de olika åtgärderna (Socialtjänst-och
Arbetsmarknadsförvaltningen, 2010).
I vår studie har vi valt att intervjua respondenter från Kriminalvården, Socialtjänsten och
medlemmar från Kriminellas Revansch i Samhället. Vi anser dessa personer kunna ge värdefull
information om samverkan mellan de två myndigheterna i samband med utslussningen. Vi vill
kunna ge en bred bild av hur samverkan kan se ut mellan dessa organisationer och hur den
upplevs. De begränsningar som gjorts lokaliseras till sydvästra Sverige på grund av tidsbrist, av
den anledningen att en större geografisk räckvidd hade varit för omfattande för en
kandidatuppsats. Uppsatsen är tänkt att tillföra kunskap som är relevant för socialtjänstens
arbete med utslussning i samverkan med kriminalvården.
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1.1 Problemformulering
Trots lagförändringar och granskningar från olika myndigheter kan vi se att problem kvarstår
vad det gäller återfall i missbruk och kriminalitet samt bristen på samverkan mellan de båda
myndigheterna. Ett bristande samverkan har medfört fler konsekvenser gällande individens
möjligheter till ett meningsfullt liv i frihet. Förbättringar i samverkansarbetet mellan
Kriminalvård och Socialtjänst har påtalats som något önskvärt bland annat i BRÅ (2008),
Riksrevisionen (2009) och Länsstyrelsen (2006) samtidigt som forskningen talar för att en
sådan samverkan skulle ge positivt utfall. I Hide Yamatani och Solveig Spjeldnes (2011)
studie tydliggörs att samverkan mellan myndigheterna skulle i sin helhet gynna det kompletta
samhälleliga systemet men inte minst på individnivå. Ett återfall i brott kostar samhället 10
miljoner kronor per klient och Kriminalvårdens uppgift är att arbeta förebyggande (BRÅ,
2008). Granskning av respektive myndighet har många gånger resulterat i att klienterna inte får
den hjälp och stöd de behöver i samband med utslussning.
1.2 Syfte
Syftet med studien är att genom kvalitativ intervjustudie undersöka hur samverkan mellan
myndigheterna upplevs av Kriminalvården, Socialtjänsten samt medlemmar från KRIS. Studien
vi ämnar genomföra ska framhålla hur samverkan mellan myndigheterna upplevs av
respondenterna samt belysa vilka faktorer som påverkar samverkan. För att kunna uppfylla
syftet utgår vi från tre frågor.

1.3 Frågeställningar
1. Hur resonerar representanter från Socialtjänsten gällande samverkan med Kriminalvården inför
utslussningen?
2. Hur resonerar representanter från Kriminalvården gällande samverkan med Socialtjänsten inför
utslussningen?
3. Hur resonerar representanter från KRIS och hur är deras upplevelser av samverkan mellan
Kriminalvården och Socialtjänsten i samband med utslussningen?
För att kunna besvara dessa frågor har vi intervjuat klienthandläggare på Kriminalvården,
enhetschef från Socialtjänsten samt medlemmar från KRIS.
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2. Bakgrund
2.1 Samverkan
I Förordning (2007: 1172) med riktlinjer för Kriminalvården i finns instruktioner för hur
Kriminalvården ska förhålla sig till övriga myndigheter (Munck, 2014). Enligt fängelselagen
skall Frivårdsorganisationen tillgodose behovet av kontroll, stöd och andra åtgärder när det
gäller klienterna, ska det främjas ett effektivt samarbete med Kriminalvårdens övriga
verksamheter samt övriga myndigheter (Munck, 2014).
Kontraktsvården är ett resultat av samverkan mellan Kriminalvården och Socialtjänsten och
föreslås alltid i samverkan med Socialtjänsten i hemkommunen. Ansvaret går över till
Socialtjänsten för den fortsatta behandlingen efter kontraktet är upprättat och godkänt. Det
innebär även att när klienten har avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff övergår
betalningsansvaret till Socialtjänsten. Kontraktsvård är en annan benämning på straffet
skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kriminalvården, 2015). Enligt
Socialtjänst och Arbetsmarknadsförvaltning (2010) är det Frivården som har ansvar för
utredning och planering i samband med kontraktsvårdsärendet. Frivården har övergripande
ansvar för utredningen men bör i tidigt skede inleda samverkan med stadsdelsförvaltningen
eftersom det är de som har i uppgift att ta ställning till eventuellt kostnadsansvar efter klientens
frigivning (Socialtjänst-och Arbetsmarknadsförvaltningen, 2010). Frivården har även
övergripande ansvar för verkställighetsplanering vilket innebär att det är deras ansvar att utreda
och planera vårdvistelse. Vilken typ av vård eller behandlingsinsatser och vilka kostnader
utreds i samråd med stadsdelsförvaltningen där den intagne är folkbokförd. Samverkandet bör
inledas i ett så tidigt skede som möjligt i utredningen eftersom Socialtjänsten skall ta ställning
till vilka kostnader kommer medföras när klienten skall få vård eller behandling efter den
enskilde frigivits. Kriminalvården har det huvudsakliga kostnadsansvaret för klienten under
tiden den sitter i fängelse fram till den dagen klienten friges, därefter övergår kostnadsansvaret
normalt till Socialförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen bör då lämna in en skriftlig
ansvarsförbindelse till Kriminalvården gällande kostnadsansvaret efter frigivning (Socialtjänstoch Arbetsmarknadsförvaltningen, 2010). I en rapport där Länsstyrelsen granskade
Socialtjänstens handläggning och beslutsmotiveringar framkom att Socialtjänsten och
Kriminalvården har samverkat i 58 procent av de granskade ärendena. Länsstyrelsen (2006)
anser att det är angeläget att samverkan mellan Socialtjänst och Kriminalvård skall ske i
samtliga ärenden rörande kontraktsvård och andra typer av vårdinsatser. En välutvecklad
samverkan mellan Socialtjänst och Kriminalvård är av betydelse för att individer med missbruk
skall kunna få den hjälp och vård de behöver. Länsstyrelsen (2006) hävdar att man kan utveckla
samverkandet genom att upprätta gemensamma skriftliga rutiner och riktlinjer.

2.2 Forskning om samverkan
I Hide Yamatani och Solveig Spjeldnes (2011) studie undersöktes effekterna under tre år av
Allegheny County Jail Collaborative (ACJC), undersökningen inom området visar att
samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst kan påverka återfall i brott och systemet har
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visat sig reducera återfall med 50 %. Baserat på detta menar författarna att ett sådant system
kan gynna samhället genom att minska kostnaderna för Kriminalvården samt kostnader som
uppstår vid återfall i brott. Systemet bygger på samverkan mellan fängelse och Socialtjänsten.
ACJC- systemet omfattar intensiva och omfattande insatser från Socialtjänsten under
klienternas fängelsetid samt i slutet av fängelsetiden. Målet med ACJC var att öka de intagnas
chanser till att integreras i samhället och på sådant sätt minimera risken för återfall i
kriminalitet. Förberedelser för arbete, högre utbildning, behandling för missbruk samt familj
och sociala relationer var de huvudsakliga insatserna man satte in för att systemet skulle
uppfylla sitt mål. ACJC- systemet startades som ett test med teorin om att ett intensivt arbete
med de intagna och samverkan mellan fängelset och Socialtjänst skulle hjälpa de intagna att
komma in i samhället och ge bättre förutsättningar för att lyckas med livet i frihet. Författarna
menar att ett system som ACJC kan bidra till möjligheter och troligtvis bästa chanserna för att
minska återfall i brott. Studien framhäver även att även de individer som mest troligt skulle
misslyckas med livet utanför fängelset, faktiskt kan lyckas om de får hjälp av välorganiserad
samverkan mellan fängelse och Socialtjänsten (Yamatani & Spjeldnes, 2011).
I studien gjord av Henrik Linderborg (2007) presenteras för-och nackdelar med
socialarbetarens inblandning i verkställandet av samhällspåföljder. Forskningen är gjord i
Finland och där betyder samhällspåföljder sanktioner som möjliggör att den dömde förblir en
medlem av samhället. I Linderborgs (2007) forskning framkommer experiment som prövat
olika åtgärder i samband med samhällspåföljderna. Därmed diskuterade man även vilken roll
det sociala arbetet har vid utslussningen. Man genomför personundersökningar där man
utvärderar orsakerna till brottsligheten och sedan bestämmer vilken typ av behandling klienten
skulle behöva. Ursprungsidén bakom experimentet var att förena samhällets och individens
intressen. Tanken var att om man hittade ett lämpligt straff med ändamålsenligt vård och
rehabilitering skulle det vara till nytta för hela samhället. Nackdelarna som upptäcktes var att
även om man försökte integrera samhällspåföljderna med socialt arbete förblev det sociala
arbetet roll kontroversiellt. Socialarbetarna anställda av Kriminalvården började ifrågasätta
detta och menade att deras roll blev att agera i den auktoritära straffrätten och att de skulle
förlora sin professionella autonomi samtidigt den kontakten till de principer om stöd och hjälp
som varit utgångspunkten för socialt arbete (Linderborg, 2007).

2.3 Kunskaper om samverkan
Berth Danermark och Christian Kullberg (1996) tar i sin bok " Samverkan- välfärdsstatens nya
arbetsform." upp samverkan mellan olika människobehandlande organisationer. Boken
fokuserar på samverkan mellan Socialtjänst, primärvård, psykiatri samt hälso- och sjukvård.
Även om dessa områden inte behandlar samverkan mellan Socialtjänst och Kriminalvård kan
man ändå finna kopplingar mellan organisationer samt att Kriminalvårdens klienter kan ha
behov av kopplingar till något av de områden som tas upp i boken, exempelvis psykiatrin.
Boken tar upp faktorer som kan hämma eller främja samverkan samt olika exempel av
samverkansprojekt mellan de namngivna organisationerna. De faktorer som påverkat
samverkan på ett negativt sätt är att målen med samverkansprojektet har varit för oklara vilket
har lett till att syftet med projektet har varit svårt att bryta ner till konkreta åtgärder. Utifrån de
9

undersökningar som framkommer i boken har författarna sammanfattat vilka faktorer som
påverkar samverkan; vagt formulerade mål, olika kunskapstraditioner, olika ekonomiska
intressen, olika organisatoriska strukturer, oklar ansvarsfördelning, asymmetrisk relation
mellan de samverkande, dålig samordning samt stor arbetsbelastning och hög
personalomsättning (Danermark & Kullberg, 1996).
Enligt Danermark och Kullberg (1999) har alla samverkansprojekt som blivit framgångsrika
varit konkreta och byggt på klart avgränsbara målgrupper. Vidare menar författarna att
samverkan skall eftersträvas när var och en myndighet inte klarar av att på egen hand åtgärda
det aktuella problemet. Andra faktorer som bidrar till en lyckad samverkan är att insatserna
koordineras så att komplementära fördelar erhålls. Det bör även klart och tydligt framkomma
vad som gäller i frågor som berör målsättning, regler och ansvarsfördelning. Författarna menar
vidare att i samverkansprojekt är dessa ovan nämnda faktorer viktiga och bör vara tydliga och
genomsyra hela samverkansprojektet. Alla som deltar i samverkansprojektet bör vid starten
bygga upp en gemensam utgångspunkt, referensram samt vilka metoder som skall användas för
att utveckla samverkan men även hur man ska arbeta för att uppnå gemensamma mål, principer
och vilka etiska förhållningssätt man ska ha. Sammanfattningsvis har författarna kommit fram
till följande faktorer som gynnar samverkan; verksamheten är organiserad i gemensamma
distrikt, verksamheten är samlokaliserad till ett gemensamt hus, den administrativa och
politiska ledningen samt finansieringen av verksamheterna är samordnade, att ekonomiska
stimulanser erhålls eller att en tvingande lag föreligger. Samverkan skall omfatta alla nivåer i
den organisation som är tänkt skall samverka samt att lyckas upprätta en laganda, bilda ett
lagarbete som alla berörda organisationer gemensamt ska försöka uppnå.

2.4 Återfall
Enligt Riksrevisonens granskning (2009) dömdes nästintill 10 000 personer år 2008 till att
avtjäna straff i svensk anstalt. Av dessa personer beräknas cirka 40 procent att återfalla i brott
inom 3 år vilket leder till stora kostnader för samhället. En kriminell person kostar samhället
cirka en miljon kronor per år vilket innebär att varje återfall som kan förhindras innebär vinst
för individen och samhället (Riksrevisionen, 2009). Återfall i brott kostar samhället 10 miljoner
kronor per klient, därför är det av stor vikt att arbeta förebyggande för att minska återfallen.
BRÅ (2010) påpekar att genom förebyggande arbete, fånga upp en individ i tidigt skede skulle
ge en kostnad på cirka en halv miljon kronor istället för att påträffa samma individ långt senare
som då kostat samhället mångdubbel summa.
Detta är ett tydligt exempel på det Yamatani pjeldnes (2011) tar upp, samverkan mellan
Kriminalvård och Socialtjänst kan förebygga återfallen i brott och forskningen framhäver
vilken betydelse samverkan kan ha samt vilka konsekvenser återfall för med sig. Författarna
menar författarna att ett sådant system kan gynna samhället genom att minska kostnader för
Kriminalvård samt de kostnader som uppstår vid återfall i brott. Enligt Fängelselagen
(2010:610) med instruktion för Kriminalvården skall myndigheten verka för bland annat att
återfall i brott skall förebyggas. Kriminalvården skall vidta åtgärder som syftar till att
brottslighet under verkställigheten förhindras samt att frigivningen förbereds, i Brottsbalken. 26
kap. 14 § 2st står det att när den frigivne står under övervakning skall Kriminalvården genom
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tillsyn och förmedling av stöd och hjälp arbeta förebyggande för att den frigivne inte återfaller i
brott samt att individens anpassning i samhället i övrigt främjas. Kriminalvården skall hålla sig
underrättad om den frigivnes livsföring och förhållanden i övrigt (Munck, 2014). Enligt BRÅ
(2008:19) är tiden efter frigivningen från fängelse en kritisk period gällande risken för återfall i
både kriminalitet och missbruk, för personer som avtjänat ett längre straff är det extra svår
period vilket syns i återfallsstatistiken. En grupp som är särskilt behov av en bra utslussning är
missbrukare. Det är en utmaning för Kriminalvården att komma fram till rätt utslussningform
för missbrukare då det är en grupp som har en hög riskfaktor att missköta sig under utslussning
men detta innebär dessutom att det är en grupp som är i behov av extra stöd och kontroll första
tiden efter frigivning. BRÅ (2008:19) menar att utan kontroll och stöd kommer de allra flesta
att hamna i återfall. Enligt en uppföljning gjord på cirka 5000 narkotikamissbrukare, så hade
87 procent återfallit inom tre år (BRÅ 2008:19). Länsstyrelsen (2006) rapporterar att i de fall de
granskat fann man att 24 % av de personer som fick avslag om kontraktsvård var under 30 år.
Nämnden motiverar detta olika men i de flesta ärenden har motiveringen varit att den sökande
saknat motivation. Samtidigt som Länsstyrelsen(2006) granskat materialet från avslagen men
fann inga åtgärder som nämnden vidtagit för att stärka individens motivation till vård och
behandling. I vissa av de granskade avslagen fanns det ingen motivering alls. Länsstyrelsen
(2006) menar att detta tyder på att nämnden haft en mer avvisande eller prövande inställning än
motiverad inställning som enligt SOL 5 kap. § 9 nämnden skall ha för att individer med
missbruk skall få den hjälp som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.
I fängelselagen finns vid särskild utslussning åtgärder och olika typer av utslussingsformer, 11
kap § 1 Fängelselag (2010:610) står det att för att minska risken för återfall i brott och för att
underlätta individens anpassning till samhället bör han eller hon beviljas tillstånd till vistelse
utanför anstalt genom följande utslussningsåtgärder; frigång enligt 2 §, vårdvistelse enligt 3 §,
vistelse i halvvägshus enligt 4 § samt ökad frigång enligt 5 § (Munck, 2014).
2.5 Utslussningsformer
Enligt BRÅ (2008:19) genomfördes det i januari 2007 en rad förändringar i lagstiftningen
gällande förhållanden för personer som är intagna på Kriminalvårdsanstalt. Lagen (1974:203)
om Kriminalvård i anstalt (KvaL) omfattar de intagnas möjligheter till en strukturerad övergång
mellan anstalt och livet i frihet. Förändringarna i lagen innebar en förbättring av utslussningen
och att Kriminalvården skulle kunna erbjuda fler individer en bra utslussingsprocess. En av
förändringarna var att de utslussningsformer som fanns, beträffande vistelse i familje-eller
behandlingshem och elektroniskt övervakning skulle bli tillgängligt för fler personer och under
längre tid. En annan utslussningsform infördes, halvvägshus, som ett komplement till de andra
utslussingformerna. Anledningen till flera olika utslussningsformer var att det skulle vara
möjligt att anpassa utslussningen efter individernas behov. I Brås rapport (2008) framkom det
att trots lagändringen och dess syfte fick majoriteten av de intagna ingen utslussning alls. År
2007 fick 1500 personer någon form av utslussning av sammanlagt 5600 personer som frigavs
det året. Rapporten visar också att tre fjärndelar av de som inte fick någon utslussning alls hade
missbruksproblem.
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2.5.1 Frigång

Utslussningsformen, frigång, innebär att den intagne arbetar dagtid, får behandling eller deltar i
någon form av utbildning eller annan typ av verksamhet. Utslussningsåtgärden beviljas för de
personer som har ett behov av introduktion till arbetslivet eller annan typ av verksamhet som
man anser kan främja individens tillvaro efter frigivning. Det får inte förekomma någon
beaktansvärd risk för att denna individ kommer att begå brott, missköter sig eller avvika sig
från att fullgöra straffet.
2.5.2 Vårdvistelse
3 § tar upp utslussningsåtgärden vårdvistelse vilket innebär att den intagne kan placeras i ett
behandlingshem enligt 6 kap. § 1 Socialtjänstlagen (2001:453). Denna typ av utslussningsform
kan beviljas om den intagne har ett behov av vård, behandling för missbruk eller
beroendeframkallande medel eller annat som anses ha koppling till hans eller hennes
brottslighet. För att en person skall beviljas denna utslussningsform får det inte föreligga någon
risk för att den intagne kommer att begå brott eller avvika sig straffets fullgörande eller
allvarligt missköta sig på annat vis (Riksdagen.se 2015-05-10, kl. 18:00).
2.5.3 Halvvägshus
4 § omfattar vistelse i halvvägshus och innebär att den intagne placeras i ett hem anpassat för
individens behov för stöd och tillsyn och hemmet kontrolleras av Kriminalvården.
För att beviljas vistelse i halvvägshus skall den intagne ha behov av särskilt stöd och tillsyn,
faktorer som påverkar detta är att den intagne skall ha avtjänat minst halva strafftiden, dock
minst tre månader, det får inte finnas någon omfattande risk för att han eller hon kommer att
begå brott, missköta sig eller avvika sig straffets fullgörande. Individen som placerats i
halvvägshus skall under tiden utföra arbete eller få behandling eller delta i utbildning. Den
intagne får inte heller vistas utanför halvvägshuset annat än på bestämda och särskilda tider.
2.5.4 Utökad frigång
5 § omfattar utökad frigång vilket innebär att den intagne avtjänar sitt fängelsestraff i sin bostad
dock under kontroll. För att detta skall beviljas krävs att minst halva strafftiden dock minst tre
månader har avtjänats, att det inte föreligger risk för att den intagne kommer att begå brott,
undandrar sig straffets fullgörande eller missköter sig, att individen har tillgång till bostad samt
att individen under tiden utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller någon annan
typ av verksamhet.
2.6 Kriminalitet och Utslussning
En förutsättning för att utslussningen skall fungera är att man bör skynda på och förenkla
rutinerna för ansökan enligt BRÅ (2008:19). Möjligheten till utslussning påverkas av
handläggningstiderna och många intagna hinner inte få någon form av utslussning innan de blir
villkorligt frigivna. BRÅ (2008:19) menar att anställda på Kriminalvården anser att det finns
utrymme för att ordna utslussning för fler intagna om personalen på anstalten lyckas komma
igång i tid med ansökningsprocessen. För att det skall kunna genomföras behöver man vara
snabbare med planering, utredning och prövning. Det finns även möjlighet att bli dömd till
institution eller öppenvård där den enskilde får bo hemma under behandlingsperioden.
Kriminalvården har olika alternativ att erbjuda den enskilde som blivit dömd för något brott.
Enligt Kriminalvarden.se (2015) finns det kontraktsvård, institution eller öppenvård samt att
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samverka med hemkommunen. Kontraktsvård innebär att den dömde får möjlighet till
behandling istället för att dömas till fängelse, det är ett bindande kontrakt som fastställs av
Tingsrätten och gäller mellan klient och Kriminalvård. Kontraktet innehåller en plan för vilken
typ av behandling som är bäst för den enskilde och kan variera från behandling för missbruk till
att få stöd att bryta sitt kriminella beteende. För att detta skall fungera behöver man ett
samtycke, klienten skriver på ett kontrakt där han eller hon är villig att genomgå behandling
samt att personen väljer behandling istället för fängelsestraff. Detta är bindande som kräver att
det fullföljs (BRÅ 2008:19).
Enligt Socialtjänst-och arbetsmarknadsförvaltningen (2010) finns olika alternativ för vuxna
med missbruks, sociala eller dylika problem. Insatserna kan innebära att dessa personer får
antingen vård eller behandling eller boende. Beslutet fattas enligt 4 kap 1 § SoL (Munck,
2014) och skall omfatta uppgifter om vilken tid beslutet gäller samt om den enskilde ska ha
vård och behandling eller boende. Vistelsen ska utformas efter den enskildes individuella
behov och man ska göra en uppföljning av vistelsen samt att utflyttning ska planeras
tillsammans med den enskilde (Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, 2010). Enligt
Riksrevisionen (2009) granskning har inte alla klienter en verkställighetsplan trots lagkrav, nio
procent saknade verkställighetsplan helt. Avsaknaden av en plan innebär att riskerna och
behoven för klienterna inte kan dokumenteras vilket försvårar uppföljning av klientens
verkställighet. De brister som uppkommit i Riksrevisionen (2009) bedöms påverka klientens
möjlighet till att få frigivnings- och utslussningsåtgärder i anslutning till frigivningen. Enligt
granskningen friges cirka 45 % av Kriminalvårdens klienter utan någon utslussningsåtgärd.
2.7 Kriminalitet
Gällande kriminalitet finns det forskning som pekar på miljön individen växer upp i påverkar
kriminalitet. I Margaret Beale Spencer & Cheryl Jones-Walker (2004) tydliggör att fattigdom,
klass och kultur påverkar kriminalitet. Miljön individerna lever i samt deras egna personliga
egenskaper påverkar en individs beteende även gällande kriminalitet. Författarna menar på så
vis att individernas identitet och personlighet bör tas hänsyn till vid planering och
implementering för att lyckas komma tillbaka till samhället. Vidare menar författarna att
genomtänkta och välgrundade program kan minska kriminalitet och att teoribaserade program
har visat sig ha fem gånger större effekt än andra program. Effekten av interventioner och
program kan påverkas av olika faktorer men de gemensamma variablerna är hög struktur på
programmet, det visar tydligt vad som kan förväntas och vilka konsekvenser individen kan
förvänta sig, hänsyn till personligheten hos individen samt att deltagandet i ett program skall
vara i minst nio månader (Spencer & Jones-Walker, 2004).
I Henrik Linderborgs (2007) studie diskuteras vilken roll socialt arbete har vid verkställandet
av samhällspåföljder. Dessa samhällspåföljder kan innebära att individen får en villkorlig frihet
vilket betyder att slutdelen av fängelsestraffet avtjänas i frihet. I studien framkommer det att
man gjort experiment där man prövat olika åtgärder i samband med samhällspåföljderna.
Ursprungsidén bakom experimentet var att förena samhällets och individens intressen. Tanken
var att om man hittade ett lämpligt straff med ändamålsenligt vård och rehabilitering skulle det
vara till nytta för hela samhället. Nackdelarna som upptäcktes var att även om man försökte
integrera samhällspåföljderna med socialt arbete förblev det sociala arbetets roll kontroversiellt.
Socialarbetarna som var anställda av Kriminalvården började ifrågasätta detta och menade att
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deras roll som socialarbetare blev snedriven och att agera i den auktoritära straffrätten innebar
att de skulle förlora sin professionella autonomi samtidigt som kontakten till de principerna om
stöd och hjälp varit utgångspunkten för socialt arbete.
Linderborg (2007) tar upp annan forskning som menar att för att förstå ett så komplicerat
fenomen som kriminalitet bör man inte bara betrakta det som bristande humankapital utan det
är minst lika viktigt att beakta kriminalitet i den sociala kontexten brottsligheten befinner sig i.
Den sociala kontextens betydelse bör man se mot bakgrund av klientens livssituation.
Forskningen säger att det är inget fel i att försöka utöka det humana kapitalet, det vill säga
klientens egen förmåga och färdigheter, men det är minst lika viktigt att ta hänsyn till det
sociala kapitalet. Detta för att förbättra möjligheterna för klienten att bli resocialiserade i
samhället igen. Interventioner bör inriktas på den sociala kontexten för att öka det sociala
kapitalet. Familj och arbete utgör för de flesta det viktigaste elementen av social kapital, även
lönearbete är en viktig del av det eftersom det minskar en ostrukturerad sysslolös tid och ger
inkomst vilket leder till möjligheten att bli en normal medlem i ett samhälle. Även familjelivet
är en viktig faktor för att kunna leva ett strukturerat liv då regelbundet familjeliv strukturerar
vardagslivet och ger socialt och emotionellt stöd.
Karin Edmark (2002) genomförde en studie där hon fann att arbetslöshet kan kopplas till
brottslighet. Forskaren menar att statens utgifter för arbetslöshetsersättning är ett slöseri med
resurser i sig och enligt den brottsekonomiska teoribildningen medför arbetslösheten en annan
kostnad, ökad egendomsbrottslighet. Sambandet mellan arbetslöshet och brottslighet återfinns i
flera empiriska undersökningar. Studier gjorda i USA visar att unga mäns kriminalitet är ett
exempel på detta då individer som har arbete begår färre brott.
2.8 KRIS - Kriminellas Revansch i Samhället
Kriminellas Revansch i Samhället är en ideell förening som startades hösten 1997. Föreningen
består av före detta kriminella och missbrukare som hjälper varandra tillbaka till samhället.
Grundidén med föreningen är att KRIS möter upp den som friges från fängelse och erbjuder
klienten stöd och hjälp. KRIS har vissa krav för att man ska kunna bli en fullvärdig medlem i
och för att få ta del av det stöd som föreningen erbjuder behöver den sökande ställa upp på fyra
honnörsord som finns inom föreningen: Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet.
Verksamheten ser olika ut runt om i Sverige och inom de flesta delar så erbjuder man
muckhämtning vilket innebär att den intagne möts upp av KRIS vid murarna när man friges
och sedan åker man till föreningslokalen och firar med tårta. KRIS erbjuder även enskilda
samtal i anstalten, boendeverksamhet, kultur och fritid samt kurser och utbildningar. KRIS idé
är att hjälpa människor som friges från fängelse att komma ifrån sin gamla miljö med
kriminalitet och droger och hjälpa dem tillbaka till samhället till ett nytt hederligt och drogfritt
nätverk. Enligt KRIS (2015) är en viktig del i processen att hämta upp den frigivne när den
muckar, speciellt fångar med missbruk återvänder mycket fort till sin gamla krets som många
gånger består av missbrukande vänner. Många gånger firas muckningen med en rejäl fylla eller
en spruta. Kravet för att KRIS ska hämta upp den intagne som ska friges är att den enskilde
själv får kontakta föreningen, kontakten får alltså inte ske genom någon annan än individen
själv för att KRIS skall möta upp (Kris, 2015).
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3. Teorier
De valda teorierna anser vi kan ge en förklaring om hur olika delar hänger ihop och skapar en
helhet. Förändringar i ett delsystem påverkar eller förändrar även andra system. Med detta i
åtanke kunde vi se kopplingen mellan utslussningen, individen och organisationerna och
relationerna som individerna har. Klienter har kontakt och olika relationer runtomkring och hur
tanken är att i kapitlet analys, analysera hur dessa delar kan hänga ihop och vilka konsekvenser
detta kan medföra. Att välja teorier har varit arbetskrävande, söka teorier och försöka se
kopplingen mellan studiens syfte och teori har varit svårare än förväntat. De delar som slutligen
valts ansågs kunna användas för att analysera utifrån individens perspektiv och vilken påverkan
omgivningen kan ha.
Den generella systemteorin betonar helheten och visar hur olika delar påverkar varandra
(Forsberg & Wallmark, 2002). Bronfenbrenners utvecklingsteori och utvecklingsmodell ger en
förklaring på de olika systemen och hur de samverkar. Det är svårt och komplicerat att
analysera nätverk men med hjälp av Bronfenbrenners teori och modell kan man förklara
nätverkens samspel och ekologi (Forsberg & Wallmark, 2002). Systemteorin fungerar som en
grundteori i analysen av datainsamlingen men även tidigare forskning och kunskaper om
området kommer beaktas. Frågeställningarna som ställts i samband med studiens syfte är
vägledande i analysen för att säkerställa att frågeställningarna besvaras.
3.1 Systemteori- en teori om samspel
Gunnar Forsberg och Johan Wallmark (2002) menar att systemteori betonar helheten och visar
hur olika delar påverkar varandra inom olikartade system såsom fysikaliska som levande.
Gregory Bateson inriktade sig på system av information, skillnader och mönster. Bateons
bidrag till systemteorin blev intressant för andra forskare och psykoterapeuter som ledde till
inriktning i forskning kring hur människor kommunicerar. Enligt systemteorin bildar
människor kommunikationssystem som ständigt pågår. Människans identitet, hur han eller hon
är som person utvecklas och påverkas i samspel med andra. Samspelet och kommunikationen
är i fokus i systemteorin (Forsberg & Wallmark, 2002). Johan Klefbeck och Terje Ogden
(1996) påtalar att ett socialekologiskt synsätt innebär att man understrycker samspelet mellan
individer, man är intresserad av kontext, miljö och system. Enligt Lennart Svedhem (1991)
utformades den generella systemteorin ursprungligen av biologen Ludwig von Bertallanfy
under 1940-talet. Teorin byggdes i grunden på kunskaper från olika vetenskapsområden såsom
ekologiska systemet inom biologin. Systemteorin sägs ha tagit ett steg från principen om att
endast studera fenomenet i väldigt begränsat sammanhang och istället studera det utifrån större
sektioner (Svedhem, 1991)
Systemteorin är den grundläggande teorin som används inom nätverksterapi då det handlar om
komplexa mänskliga system. En individs nätverk kan betraktas som ett överordnat socialt
system där övriga system, exempelvis familj, skola, ingår som delsystem (Forsberg &
Wallmark, 2002). Författarna nämner några systemteoretiska axiom, system organiserar sig
hierarkiskt. Med det menar författarna att varje system ingår i sin tur som en del i ett annat
större system. En familj är subsystem och ingår i släkt-och nätverkssystem som i sin tur ingår i
större system såsom kulturella och sociala system. Ur ett systemteoretiskt perspektiv bildar
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helheten en större kvalitet än vad var och en av delsystemen har var för sig. Vidare framgår det
att en förändring i ett system leder till förändringar i andra delar av systemet vilket innebär att
hela systemet påverkas av förändringen. Ett exempel som Forsberg & Wallmark (2002) tar upp
är om exempelvis en familjemedlem blir arbetslös så påverkas hela familjen som helhet.
Systemteorin menar så att system har gränser mot omgivningen och inre gränser mellan de
olika subsystemen. Levande system brukar kallas för öppna system. Det innebär inte att de
skulle sakna gränser utan system befinner sig i ständigt pågående utbyte med omgivningen,
skulle det sakna gränser skulle det inte klara av att bestå som system. Gränserna finns till för att
skydda systemets inre krets. Ett familjesystem behöver både tydliga och genomsläppliga
gränser för att kunna anpassa sig till bland annat släkt, arbete och vänner (Forsberg &
Wallmark, 2002).
3.1.1 Socialekologisk teori
Den socialekologiska eller utvecklingsteorin som den också kallas utformades av Urie
Bronfenbrenner. Bronfenbrenner har använt sig av termerna mikro-, meso-, exo-och
makrosystem vilket beskriver delarna inom dem samt vilken koppling var och en har
(Svedhem, 1991). Ett personligt nätverk består av många system där vissa samvarierar och
andra fungerar förhållandevis oberoende av varandra. Detta medför svårigheter att försöka
analysera nätverk då det är komplicerat. Urie Bronfenbrenner har genom sin socialekologiska
modell förklarat de sociala nätverkens samspel och ekologi. Enligt Bronfenbrenners teori ingår
vi i ett ständigt pågående samspel mellan olika och flera sammanhang (Forsberg & Wallmark,
2002).
3.1.2 Mikrosystem
I Bronfenbrenners modell finner vi individen, som är i utveckling, i centrum. Individen ingår i
olika mikrosystem. Ett system där individen själv ingår i benämns med mikrosystem. Från
första åren av individens liv och utveckling där familj, vänner och släkt ingår (Forsberg &
Wallmark, 2002). Enligt Svedhem (1991) är mikrosystemet den miljön individen lever i, alltså
närmiljön.
3.1.3 Mesosystem
Kontaktvägarna mellan människans olika mikrosystem utgör sin egen nivå i nätverkande, så
kallade mesosystem. Den kontakten som sker mellan mikro-och mesosystemet är av betydelse
för individen. Kommunikation och händelser mellan människor som ingår i detta system kräver
inte alltid vår personliga närvaro men påverkar oss ändå (Forsberg & Wallmark, 2002). Vidare
påtalar Svedhem (1991) att mesosytemet består av två mikrosystem där systemen är
intresserade av kommunikationen som är ett gemensamt intresse.
3.1.4 Exosystem
I nästa nivå finner vi Exosystem som syftar till utanförliggande system. Individen tillhör inte
systemet men påverkas av det. Ett exempel på detta är föräldrars arbete, rektorer på skolan.
Detta system påverkar individen men individen kan inte i samma mån påverka systemet själv.
Svedhem (1991) beskriver exosystemet som en beteckning av sociala sammanhang som har en
indirekt betydelse för individens utveckling men står utanför den direkta kontaktnät.
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3.1.5 Makrosystem

Högst upp finner vi makrosystemet vilket är den övergripande nivån. I makrosystemet ingår det
omgivande samhället totalt. Makrosystemet omfattar kultur, värderingar, religion, lagstiftning
och politiska och ekonomiska makten. När det sker förändringar på makronivå kan det påverka
den enskilde direkt eller indirekt. Forsberg och Wallmark (2002) nämner ett exempel om att
hög arbetslöshet i ett samhälle leder till ökat våld och rasism men även kreativitet och
innovation. Med detta menar författarna att det som sker på en övergripande nivå kan påverka
individen direkt eller indirekt (Forsberg & Wallmark, 2002).

3.1.6 Decentralisering och centralisering
Jan Inge Jönhill (1997) har gjort en avhandling ” Samhället som system och dess ekologiska
omvärld- En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori” och betonar att samhället inte
kan agera kollektivt, inte heller ekonomin eller politiken kan handla som kollektiv aktör. De
beslut som tas ger oftast upphov till problem eller konflikter. Beslut som tas på politisk nivå
påverkar organisationer eller myndigheter. Jönhill (1997) talar om att under de senaste
decennierna har krav ställts på decentralisering. Författaren menar att en fullständig
decentraliserad beslutsprocess måste förutsätta att alla berörda parterna deltar i beslut. Jönhill
(1997) menar att tanken med politiska beslut ur decentraliseringens synsätt ska kunna brytas
ner på olika nivåer. Exempel på beslut som kan brytas ner och lokaliseras till de boende i berört
område är daghem, ålderdomshem eller andra lokala inrättningar. Frågor som omfattar större
delar eller hela landet kan däremot inte brytas ner utan beslut om exempelvis järnväg eller
anläggningar som är viktiga för en region eller stat kan ha negativa påverkan lokalt (Jönhill,
1997).
Centralisering innebär minskade möjligheter till att vara med direkt och påverka beslut. Beslut
som genom centralisering medfört negativa konsekvenser leder till att dem som inte har varit
med och påverkat beslutet, påverkas av det (Jönhill, 1997).
3.1.7 Inklusion och Exklusion

Inklusion markerar personers kopplingar till sociala system (Jönhill, 1997). Att ingå i ett
samhälle bär med sig förväntningar på personerna som ingår. I förmoderna samhällen talade
man om en persons fasta koppling till det sociala systemet. En person som blev utesluten från
det sociala systemet var liktydig med fredlöshet och bannlysning. Detta betecknar motsatta
sidan av inklusion, nämligen exklusion. Jönhill (1997) menar att i dagens samhälle kan man
inte utgå från att personer är fast kopplade till det sociala systemet utan författaren talar istället
om att en person har en lös koppling till det sociala samhället. Personer idag kan enligt Jönhill
(1997) inte helt och hållet ingå i något enskilt funktionssystem. Detta är den moderna formen
av inklusion, anpassad efter dagens samhälle där personer inte längre är socialt lokaliserbara
(Jönhill, 1997). Det moderna samhället menar Jönhill (1997) förutsätter att individerna själva
exklusivt väljer och motiverar till olika system såsom familjesystem eller politisk.
I segmentära samhällen innebär inklusion att tillhöra till en del och det är i den tillhörande
delen som individen kan leva och utvecklas som individ. Som individ i det moderna samhället
är man inkluderad normalt sett i exempelvis det ekonomiska systemet genom arbete eller olika
17

transfereringssystem. Därigenom har man tillgångar till andra system såsom politiska,
utbildning eller rättssystemet. Skulle man däremot exempelvis sakna arbete eller pengar kan det
leda till att man mister sin bostad vilket i sin tur oftast leder till svårigheter i familjerelationerna
och slutligen bildas en ond cirkel (Jönhill, 1997). Utan bostad eller pengar kan det innebära att
man möter på hinder för tillträde till andra funktionssystem.
3.2 Socialantropologisk nätverksteori
Nätverksteorin har sina utgångspunkter och begrepp hämtad från socialantropologin. Under
1930-talet började begreppet nätverk användas som metafor för mänskliga relationer.
Grundaren till begreppet socialt nätverk, J.A. Barnes, gjorde en studie av det nordiska
fiskarsamhället när han utgjorde kartläggning av människors sociala nätverk. Enligt hans
definition innebär socialt nätverk en uppsättning med punkter som är förenade med linjer.
Punkterna symboliserar människan och linjen symboliserar vilka människor man samspelar
med (Forsberg & Wallmark, 2002).
3.2.1 Sociala nätverk
Forsberg och Wallmark (2002) menar att det inte går att säga hur stort ett nätverk kan vara. Det
är svårt att avgöra var det börjar eller slutar utan det beror på var man vill dra gränsen. För att
analysera ett socialt nätverk är mönster och relationer viktigare än individerna som ingår i det
och i de flesta nätverk finns individer som samspelar mer än andra. Vidare tar författarna upp
hur nätverk kan påverka hälsan. Nätverket är en avgörande del av individers behov av socialt
stöd, alltså relationer där man får känslomässig närhet, råd eller praktisk hjälp. Det hävdas
dessutom att en individs nätverk fungerar som en buffert vid stress-eller traumasituationer.
Avsaknaden av nätverk i sådana situationer har en negativ effekt på individen (Forsberg &
Wallmark, 2002).
3.2.2 Relationernas betydelse för individen
Familjen har en viktig betydelse i nätverket, särskilt partner eller barn. Familjeförhållandena
har förändrats på senare tid vilket innebär att även betydelsen av den har förändrats. Klefbeck
& Ogden (1996) menar vidare att släkten har också betydelse, särskilt för föräldrar med
småbarn. Arbetet, beskriver författarna, har en viktig del i nätverket då vi träffar människorna
på arbetet dagligen. Grannskapet visade sig inte ha någon större inverkan på nätverket och det
är också något som förändrats på senare tid. Vänner kan ibland ingå i exempelvis skola eller
arbete då man skapar en vänskapsrelation med personerna man träffar i dessa sammanhang
även bekantskapskretsen har stor betydelse för individens välbefinnande (Klefbeck & Ogden,
1996).
3.3.3 Nätverksperspektivet
Människor som arbetar utifrån nätverksperspektiv intresserar sig för individens hela
sammanhang, vilket omfattar alla nätverk kopplade på ett eller annat sätt till individen.
Bronfenbrenners utvecklingsmodell ger en dynamisk syn på individen och systemet individen
ingår i, vilka relationer individen har samt på vilken nivå.
En metod för att definiera vilka relationer individen har är nätverkskartan. Det är en
konstruktion av inre bilder av relationerna som ingår i individens nätverk (Klefbeck & Ogden,
1996).
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4. Metod
4.1 Hermeneutik
Då vår studie baseras på respondenternas upplevelser och förståelse av samverkan mellan
Kriminalvård och Socialtjänst kan man enligt Bryman (2014) säga att vi utgår från en
hermeneutisk ansats. Författaren beskriver hermeneutiken som en vetenskaplig inriktning som
används när det rör sig om teori och metod i samband med människors handlingar. Ett
hermeneutiskt synsätt innebär att man utformar en tolkning eller förståelse. Den centrala idén
bakom hermeneutiken är att forskaren som tolkar text skall försöka få fram budskapet utifrån
det perspektiv uppgiftslämnaren har haft. Thurén (2007) beskriver hermeneutik, tolkningslära,
som en vetenskapsinriktning som går ut på att förstå genom igenkännande och empati.
Fokus i vår studie har legat på respondenternas upplevelser och förståelse av samverkan mellan
Kriminalvården och Socialtjänsten. Att använda sig av hermeneutiken har varit ett självklart val
då denna vetenskapsinriktning fokuserar på bland annat upplevelser och förståelse. För att
kunna uppnå detta har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjustudier. Respondenternas
upplevelser, förståelser och kunskap är vad som kommer framföras i studien och det är utifrån
deras intervjuer som vi kommer göra en tolkning av hur samverkan mellan Socialtjänsten och
Kriminalvården uppfattas.
4.2 Förförståelse
Vår förförståelse av området grundar sig i en tidigare studie där vi intervjuade medlemmar från
KRIS om deras upplevelser i samband med utslussningen. Det framkom att de
intervjuade upplevde utslussningsprocessen som bristfällig och menade att samverkan mellan
samhällets olika aktörer inte fungerade på ett önskvärt sätt. Med detta i åtanke bestämde vi oss
för att göra en djupare underökning vilket resulterade i valet av ämne för kandidatuppsatsen.
Thurén (2007) menar att förförståelsen av situationen eller området präglar vårt sätt att uppleva
verkligheten. Författaren hävdar att vi inte kan förstå något utan att ha en förförståelse men
samtidigt kan förförståelse innebära att man har fördomar. Vidare påpekar Thurén (2007) att
även om fördomar finns är det möjligt att öka kunskaperna för att motverka detta. Genom att
skapa större förståelse, bredda sina kunskaper och erfarenheter av området möjliggörs andra
synsätt att se på området. Vår förförståelse präglades inte bara av tidigare intervjuer utan
kunskapsgenomgången inom området gav oss även ett intryck av hur området upplevs i
dagsläget. Denna förförståelse har genomsyrat arbetsgången, även i utformning av
intervjufrågorna påverkades detta. Detta anser inte vi är något negativt utan vi ville få en
uppfattning av hur våra respondenter upplever det som framkommit i kunskapsgenomgången.
Förförståelsen har varit viktig för oss och har fungerat som vägledning för arbetet. All litteratur,
rapporter och avhandlingar har gett oss nyttig information samtidigt som vi kunnat få höra
respondenternas perspektiv, upplevelser och erfarenheter med ökad faktakunskap.
4.3 Design
Baserat på studiens syfte och upplägg är detta en undersökning baserad på kvalitativ data. Data
är samlad utifrån kvalitativa intervjuer med sju respondenter. Respondenterna har valts efter
vad Denscombe (2009) kallar för subjektivt urval. Vi har använt av oss av sju olika källor där
tre källor representerar Kriminalvården, en källa representerar Socialtjänsten och tre källor
representerar medlemmar från KRIS. Respondenterna kommer från olika kommuner i
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Sydvästra Sverige. Begränsningen till Sydvästra Sverige beror på att vi valde begränsade antal
respondenter som vi ville genomföra personliga intervjuer med. Fokus låg på intervjuerna och
respondenternas upplevelser istället för att försöka täcka ett större geografiskt område. Vi ansåg
att det var till vår fördel att använda respondenter från verksamheter som låg inom området vi
själva befann oss i. Andra begräsningar såsom tid och resurser påverkade vårt beslut om vilka
begränsningar som skulle göras. Vidare i texten kommer vi förklara mer genomgående om hur
denna process har gått till.
4.4 Urval
Vårt urval har vi gjort efter vad Denscombe (2009) menar är subjekturval. Det innebär att
urvalet har handplockats och att vi redan haft en viss kännedom om personerna och deras
position. Vidare förklarar författaren att forskare medvetet väljer vissa människor på grund av
de anses ge mest värdefull data. Samtidigt kan man enligt författaren säga att dessa människor
väljs ut baserat på ett syfte vilket är att urvalet av personerna beror på deras kvaliteter och
relevans för undersökningen. Vi ville samla in data från de personerna som var insatta i
området vilket resulterade i valet av respondenter från Kriminalvård, Socialtjänst och
medlemmar från KRIS. Ett subjektivt urval lämpade sig bäst för studien för att säkra sig om att
valda respondenterna hade relevant kunskap och upplevelser av området som skulle
undersökas. Genom att göra ett subjektivt urval har vi avgränsat oss från irrelevant information
som inte hade besvarat studiens syfte och vi har fokuserat på att enbart rekrytera respondenter
som vi ansåg kan ge oss data som varit relevant för studien.
Utifrån studiens syfte ansåg vi att valda respondenter kunde ge värdefull data på grund av
position och erfarenheter. Kriminalvårdens klienthandläggare har den direkta kontakten med
klienterna på anstalt och att deras arbetsuppgifter går ut på att slussa ut klienterna. Från
Socialtjänsten kom vi i kontakt med enhetschefen från och valet av medlemmar från KRIS
baserades på att det är de personerna som gått igenom systemet själva, oftast mer än en gång.
De har en värdefull erfarenhet som vi ansåg var viktig att ta in i studien för att kunna ge en
bredare överblick samt att alla som ingår i utslussningsprocessen skulle få berätta utifrån deras
perspektiv. Urvalet bestod av tre medlemmar från KRIS, tre klienthandläggare från
Kriminalvården och en enhetschef på Socialtjänstens Vuxenenheten. En respondent, kan vara
värt att nämna, har vi fått genom ett snöbollsurval. Vi fick hjälp av en medlem på KRIS att
komma i kontakt med klienthandläggare som ställde upp på intervju via telefon.

4.6 Elitintervju
Baserat på urvalet och intervjupersonernas position, erfarenhet och kunskap inom området har
vi genomfört intervjuer som kan liknas vid det Gillham (2008) benämner elitintervju, vilket
författaren menar har ett distinkt värde. Elitintervjuer handlar om att intervjua personer som är
särskilt kunniga inom den kontext man studerar. Personerna befinner sig ofta i maktpositioner
vilket medför både erfarenhet och kunskap. Vidare diskuteras komplexiteten med elitintervjuer,
författaren hävdar att de personer vet mer om området än forskaren vilket kan leda till att de
kommer vara uppmärksamma med frågornas syfte (Gillham, 2008). Våra respondenter anser vi
uppfyller vissa kriterier för det Gillham (2008) nämner som elitintervjuer dock befinner sig
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dem inte i maktpositioner vilket innebär att det finns andra personer högre upp som hade vi
hade kunnat intervjua. Vi var emellertid inte ute efter personer i viss maktposition, huvudsaken
var att dem hade relevanta erfarenheter och kunskaper.
4.7 Tillvägagångssätt
Personliga intervjuer är den vanligaste typen och anledningen till det är just för att det är
relativt lätt att arrangera eftersom det hela går ut på att forskare och den intervjuade bestämmer
träff efter deras egna förutsättningar. Vi har genomfört personliga intervjuer enskilt med två
klienthandläggare på Kriminalvården. Vi har utgått från intervjuguide för att säkra att vi berör
de ämnesområdena som omfattar studiens syfte. Övriga fem intervjuer har vi genomfört
tillsammans. En fördel med personlig intervju är att den är relativt lätt att kontrollera och
samtalet samt inspelningen blir betydligt lättare att hantera om det är ett möte med två personer
(Denscombe, 2009). Fördelen med personliga intervjuer i vår studie har varit att vi lättare har
kunnat föra diskussioner och ställa följdfrågor. På grund av brist på respondenter har vi fått
använda oss en telefonintervju. Detta för vi fick ingen kontakt med respondent från
Kriminalvården i närliggande område och valde därför att genomföra intervjun via telefon.
För att kunna arrangera mötesplats är det lämpligast att kontakta den tilltänkte intervjupersonen
i förväg. Det är viktigt att från början tala om hur lång tid intervjun kommer att ta samt är det
viktigt att man hittar intervjulokal som möjliggör en bekväm interaktion mellan forskare och
den intervjuade (Denscombe, 2009). Vi har redan vid första kontakten med våra respondenter
talat om hur lång tid intervjun kommer ta och respondenterna har själva fått välja intervjulokal.
Vi har i tidigt skede mejlat samtycke och informationsbrev så att de kunnat läsa vidare om
studien. Efter vi fått bekräftat att de läst informationen har vi bestämt tid för intervju och
intervjulokal. Samtliga personliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Det
mesta har varit på deras villkor då intervjuerna har skett under arbetstid så vi fick anpassa oss
efter respondenterna om var och när intervjun skulle hållas. Första kontakten skedde via telefon
där vi blev hänvisade till de personer som sedan blev våra respondenter.

4.8 Semistrukturerade intervjuer
Intervjuerna baseras på en färdig lista med ämne man tänkt ta upp, som man vill behandla och
få svar på. Frågorna kan komma utan inbördes ordning, den intervjuade har även möjlighet att
utveckla egna idéer och tala fritt kring ämnena. Det är öppna svar och den intervjuade får fritt
diskutera (Denscombe, 2009). Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer är för
att vi ville ge respondenterna möjligheten till att tala fritt och vi ansåg att med öppna frågor
kunde vi få svar på frågor vi inte tänkt på.

4.9 Databearbetning och analysmetod
Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av inspelningsinstrument på mobiltelefon. Vi har
transkriberat intervjuerna genom att lyssna igenom och dokumentera svaren. Intervjuerna har vi
lyssnat om upprepade gånger för att säkerställa att ingen information missas. Vissa delar av
intervjun har tagits bort med förklaringen att respondenten diskuterat personliga saker som inte
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tillhör studien. All data har först sammanfattats för att sedan se vilka mönster som funnits. Efter
vi funnit vissa mönster i svaren har vi tematiserat områdena och sammanfattat.
Denscombe (2009) menar att vid analys av kvalitativ data bör man prioritera vissa delar av
data, reducera antalet teman samt jämföra nya slutsatser med alternativa teorier. Genom att
göra på det här viset har vi kunnat ge en överblick över resultatet så att läsaren lättare kan följa
arbetets gång. Vi har använt oss av citat i resultatet för att stärka validiteten.
Resultatet har analyserats tillsammans med den teoretiska bakgrunden och teorierna ligga till
grund för slutsatserna i studien. Detta innebär att vi använt oss av abduktiv ansats där resultatet
av intervjuerna som anses vara verklighet kopplas samman till teorier. Vi har pendlat mellan
teori och empiri och sammanfattningsvis kopplat vald teori med datainsamlingen.
4.10 Reliabilitet (tillförlitlighet)

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet från en undersökning skulle bli densamma om den
skulle genomföras på nytt eller om resultatet i sådana fall har påverkats av slumpmässiga eller
tillfälliga företeelser (Bryman, 2014). För att kunna förenkla och stärka tillförlitligheten i
kvalitativa studier menar Denscombe (2009) att det krävs en tydlig redogörelse av metod,
analys och fullständiga redogörelser för forskningsproceduren. Den ska innehålla så mycket
detaljer som möjligt som visar exakt hur man gått till väga för att komma fram till sin slutsats.
Den fullständiga redogörelse skall fungera som substitut för möjligheten att kunna upprepa
forskningen (Denscombe, 2009). För att kunna öka tillförligheten eller pålitligheten i vår
kvalitativa studie har vi stegvis redogjort för hur vi gått till väga. Man bör ta hänsyn till att våra
slutsatser grundar sig på tillvägagångssättet i studien och vi kan inte garantera att andra
forskare skulle få samma resultat om de skulle upprepa forskningen. Vi har tydligt redogjort för
alla moment i studien så att läsaren kan följa studiens gång. Man ska inte glömma att våra
frågor och respondenternas egna tolkningar av frågorna kan påverka reliabiliteten eller
tillförlitligheten i studien. Med andra ord kan vi inte säkert säga att även om man använder sig
av samma metod och intervjufrågor, att man får samma resultat.
4.11 Validitet

Validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren kan visa att data är exakt (Denscombe,
2009). Inom kvalitativ forskning är det svårt att visa att man fått "rätt" svar men med hjälp av
vissa åtgärder kan man öka trovärdigheten. En huvudsaklig åtgärd som Dencombe (2009)
nämner är grundade data som går ut på att de data forskaren samlat in har samlats in från
fältarbete och empiriska perioder på plats. Validiteten i vår studie grundar sig i att information
har i sex av sju fall samlats in genom intervjuer med respondenterna på plats. Vi har aktivt
arbetat på fältet, genomfört intervjuer och samlat in data från respondenterna. Validiteten i
telefonintervjun är svårare att stärka vilket vi anser kan vara ofördelaktigt för studien. Det är
svårt för oss att kunna säga att våra data är exakt men datainsamlingen är ett resultat av
metodval och respondenterna. I resultat och analysprocess har vi försökt eliminera personliga
värderingar och endast återgett det som framkommit i intervjuerna.
4.12 Objektivitet

Denscombe (2009) menar att det inte finns någon forskning som är fri från påverkan av
forskaren. Kvalitativa forskningsresultat är alltid en produkt av tolkningsprocessen. Forskarens
"jag" menar Denscombe (2009) kan aldrig elimineras helt från analysprocessen vid kvalitativ
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data. Forskarens egna värderingar och övertygelser påverkar analysen av resultatet men
forskaren bör vara medveten om detta och ha tillräckligt med god kontroll över sina värderingar
för att vara opartisk. Som vi tidigare påtalat har vi inte kunnat vara helt fria från att påverka
studien. Våra värderingar har påverkat val av metod, studiens syfte, urvalet men vad det gäller
resultat och analys har vi, i den mån det gått, varit objektiva. Data som samlats in och
presenterats i arbetet är baserad på datainsamling från respondenterna. För att kunna öka
objektiviteten har vi båda lyssnat och läst igenom resultatet och analysen för att undvika att
personliga värderingar påverkar resultatet och analysen. Frågorna som ställts under intervjuerna
har påverkats av vår förförståelse men vi har inte på något sätt försökt påverka svaren utan
respondenterna har fått möjligheten att fritt svara på frågorna och diskutera kring dem utan att
vi försökt härleda dem till något särskilt svar. Resultatet består endast av det som framkommit
under intervjuerna, allra viktigaste för oss har varit att respondenternas information framförs
utan inblandning av våra personliga värderingar. Läsaren har dessutom möjlighet att läsa
igenom intervjufrågorna som finns som bilagor.
4.13 Generaliserbarhet
Det är svårt att använda sig av generaliserbarhet inom kvalitativ forskning då det oftast studeras
enstaka fall. Det är även svårt att avgöra om resultatet på den studien skulle kunna utgöra
resultatet för större population. Resultaten av dessa studier går inte att generalisera men de ger
värdefull information om specifika och unika situationer (Denscombe, 2009). Överförbarhet är
en föreställningsprocess där forskningens läsare använder sig av informationen om det
särskilda fallet och bedömer om den går att tillämpa i andra jämförbara fall. Vår studie omfattar
upplevelserna och erfarenheterna från sammanlagt sju respondenter, om våra respondenter kan
tala för resten av populationen inom området går inte att svara på. Svårigheten med att
generalisera studien beror på att endast fåtal respondenter har intervjuas och det är svårt att
bedöma om sju respondenter från Kriminalvård, Socialtjänst och KRIS kan representera
resterande inom dessa organisationer. Det är även värt att diskutera om enhetschefen på
Socialtjänsten kan tala för eller representera socialsekreterare. Det är svårt att bedöma om
enhetschefens svar skiljer sig från vad socialsekreterare hade svarat men vår tanke är att
socialsekreterarna arbetar mer direkt med klienterna och det är den kunskapen och
upplevelserna vi ville komma åt, tyvärr fick vi inte den möjligheten. Vi har avgränsat studien
till ett specifikt geografiskt område och det kan också påverka resultatet. Däremot är det
möjligt för läsare att använda sig av informationen från vår studie och själva bedöma om den
går att tillämpa i andra fall.
4.14 Etiska principer

I forskning som kräver att människor involveras, exempelvis intervjustudie, är det av stor vikt
att forskaren informerar om syftet med studien samt om personens medverkan i den och att de
har möjlighet att fritt godkänna eller avböja sitt deltagande. Trots att en person har gett ett
samtycke till sitt deltagande i forskningen så kan han eller hon när som helst ta tillbaka det med
omedelbar verkan om inte arbetet redan är inlämnat (Vetenskapsrådet, 2011). I
samtyckesbrevet som skickats ut till respektive respondent har information om deras
deltagande tagits med. Vetenskapsrådets krav och rekommendationer har följts och beskrivits
tydligt i informations-samtyckesbrevet. Respondenterna har även blivit muntligt informerade
om deras deltagande och regler kring det innan intervjun startat. Detta för att säkerställa att de
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är medvetna om vad som gäller när de godkänt att delta i studien. Nedan förklaras
Vetenskapsrådets (2011) principer och rekommendationer som ingått i samtyckesbrevet.
4.14.1 Samtycke
De som medverkar skall ha rätt att på egen hand bestämma om villkoren av sitt deltagande. De
har rätt att bestämma om de skall delta, hur länge samt på vilka villkor. De har rätt att avbryta
sitt deltagande utan att detta medför negativa påföljder för dem. Skulle de avbryta sitt
deltagande så får inte undersökningsunderlaget utsättas för opassande påtryckning eller
påverkan på något sätt (Vetenskapsrådet, 2011). I samtyckesblanketten har vi tydligt beskrivit
syftet med vår studie och villkoren för att delta. En tydlig förklaring på vilka etiska principer vi
följt har funnits med samt fotnot om deltagaren önskat att läsa mer om det. Vi har informerat
respondenterna muntligt via telefon vid första kontakten sedan har samtyckesbrev skickats. De
respondenter vi haft personliga intervjuer med har i början av intervjun fått läsa igenom och
skriva under samtyckesbrevet ytterligare en gång innan intervjuns början för att säkerställa att
deltagaren förstått villkoren. Respondenten som vi genomförde telefonintervju skickade vi
samtyckesbrev till via mejl och när vi fått godkänt från deltagaren har vi tagit kontakt för att
genomföra intervju, även där informerade vi om samtyckeskraven innan vi startade intervjun.
4.14.2 Konfidentialitetskrav
De ämnen som belystes i undersökningen och personerna som deltog skall ges största möjliga
konfidentialitet, personuppgifter skall förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. De
allmänna kraven för detta är att all personal som deltar i ett forskningsprojekt använder sig av
etiskt känsliga uppgifter om den enskilde. Uppgifter som behandlar information om personer
som kan identifieras skall antecknas och lagras så att ingen utomstående kan ta del av dem
(Vetenskapsrådet, 2011). Alla intervjuer har spelats in med hjälp av våra privata telefoner
vilket samtliga deltagare har gett sitt godkännande till. Våra privata telefoner är skyddade med
kod vilket innebär att ingen obehörig har kunnat komma åt dem. Filerna har sedan skickats till
Google Drive där vi enbart författarna till denna studie har kunnat komma åt dem. Samtliga
metoder för lagring av intervjuer har varit skyddade med koder. För att säkerställa att
respondenterna inte kan identifieras har vi valt att i studien endast tala om vilket geografiskt
område studien berör och vad respondenterna arbetar med. I resultatet har vi valt att använda
oss av benämningarna Krim 1, Krim 2 och Krim 3 på respondenterna från Kriminalvården.
Socialtjänsten har fått benämningen Soc. 1 och medlemmar från KRIS har benämningen Kris 1,
Kris 2 och Kris 3. Detta för att inte ge ut någon som helst information som kan identifiera
respondenterna. Vi har följt Vetenskapsrådets (2011) etiska principer.
4.14.3 Nyttjandekravet
De uppgifter som samlas in om enskilda personer får enbart användas för forskningsändamål
och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra syften än
vetenskapliga. Personuppgifterna som är insamlade för ett forskningsändamål får inte heller
användas som beslut eller åtgärder som har en direkt påverkan på den enskilde, om inte den
enskilde ger medgivande (Vetenskapsrådet, 2011). Data som samlats in för studien har enbart
använts till för studiens syfte och vi har i samtyckesbrevet informerat om detta. Information om
studiens syfte och vad deltagarens uppgifter skall användas till har vi informerat muntligen vid
varje intervju.
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4.14.4 Rekommendationer
Vetenskapsrådet (2011) ger rekommendationer som skall vägleda till lämpligt förhållningssätt.
Rekommendationen är att deltagare i undersökningen och andra berörda personer som är
intresserade av forskningsresultatet skall få en möjlighet att få information om vart detta
kommer att publiceras samt att få ett exemplar själva om det är önskvärt. Vetenskapsrådet
menar på att de som medverkar kan ha ett berättigat krav att få veta hur deras uppgifter har
använts samt vilka resultat forskaren fått fram (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga av våra
respondenter har blivit erbjudna att ta del av det slutliga arbetet vid önskemål. Respondenterna
visade intresse och ville se vad resultatet av deras intervjuer blev och våra slutsatser. Efter
uppsatsen blivit publicerad kommer vi enligt överenskommelse kunna skicka den till våra
respondenter.
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5. Metoddiskussion
Denscombe (2009) påpekar att personliga intervjuer är det tillvägagångssättet där man kan
förvänta sig hög svarsfrekvens. Det kan dock förekomma bortfall och då menar Denscombe
(2009) att istället för att försöka hitta en acceptabel svarsfrekvens bör man istället bedöma de
uppnådda svarsfrekvenserna. Ursprungsidén var tre respondenter från respektive myndighet
och förening men på grund av de tilltänkta respondenternas möjlighet att ställa upp intervjuades
sju respondenter av nio. Bortfall av respondenter berodde på resursbrist hos Socialtjänsten där
en enhetschef på Vuxenenheten kunde medverka. Denscombe (2009) menar att som forskare
skall man vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för bortfall. För att åstadkomma en
högre svarsfrekvens kontaktades Socialtjänsten i andra kommuner dock utan resultat.
Socialtjänsten som helhet påvisade svårigheter att kunna undvara personal för intervjuer.
Bortfallet av respondenter från Socialtjänsten påverkar myndighetens möjligheter att ge en
tydligare version av samverkandet med Kriminalvården. Vår respondent från Socialtjänsten
hade en position som vi ansåg kunde påverka svaren i intervjun men det är svårt att bedöma
och vi inte kan med all säkerhet säga att svaren hade skiljt sig så pass mellan enhetschef och
handläggare.
Vi har fått genomföra en intervju via telefon på grund av tillgängligheten till respondenten var
begränsad. Nackdelen utifrån vårt perspektiv med telefonintervjun är att man missar delar
såsom kroppsspråk. Respondenten ingick i urvalet och hade vi haft möjlighet att ha en
personlig intervju hade det varit till en fördel då alla våra övriga intervjuer var personliga.
Genom personliga intervjuer hade vi större möjligheter att skapa en dialog eller diskussion
vilket inte fick möjligheten till i telefonintervjun. Trots detta anser vi att respondenternas svar
har varit relevanta och vi fick svar på våra frågor. Resultatet har påverkats av respondenterna
eftersom resultatet endast består av deras uppfattningar, åsikter och upplevelser.
Respondenterna representerar dessutom en begränsad del i Sverige vilket gör det svårt att
generalisera arbetet också. Tillvägagångssättet i studien grundar sig i att vi ville göra en
kvalitativ studie för att fånga upp tankar, upplevelser och kunskap från olika representanter för
de valda myndigheterna och förening. Anledningen till val av respondenter från två olika
myndigheter och en förening är för fånga in de olika aspekterna kring samverkan. Styrkan i
studien är respondenterna som på grund av deras upplevelser och erfarenheter har kunnat dela
med sig data som har varit värdefull för studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer gav
respondenterna möjlighet att fritt prata om områdena och vi fick oväntad information. Vi utgick
från intervjuguiden men under intervjuns gång kom vi in på andra ämnen som varit relevanta
för studien samtidigt som vi fick möjligheten att ställa följdfrågor. I utformningen av
intervjufrågorna har vi påverkats av vår förförståelse av området. Förförståelsen har i vårt fall
varit både negativ och positiv. I kunskapsgenomgången av området fick vi kännedom om hur
läget ser ut idag, vilka områden talas det mer eller mindre om. Baserat på denna information
har vi format intervjufrågorna som i sin tur påverkat vad respondenterna gett svar på och
slutligen studiens resultat. Det är dock värt att nämna att förförståelsen har varit en viktig del i
utformningen av studien då vi använt oss av den för att ställa frågor som vi ansåg behöver
besvarar för att kunna uppfylla studiens syfte. Studiens resultat är baserat enbart på data samlad
från våra respondenter och studiens reliabilitet är svår att bedöma.
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6. Resultat
Kapitlet presenterar data insamlade via intervjuer. Datainsamlingen sammanfattas genom
uppdelning av teman för att förtydliga de viktiga beståndsdelarna ur intervjuerna.

6.1 Samverkan mellan Socialtjänst och Kriminalvård
6.1.2 Kommunbaserat
Samverkandet upplevs av samtliga respondenter från Kriminalvården som varierande från
kommun till kommun, på grund av att Kriminalvårdens samverkan med Socialtjänsten sträcker
sig över hela landet. Respondenterna menar att på ett övergripande sätt finns de inga centralt
tecknade samverkansavtal som Kriminalvården har med liknande stora myndigheter utan det är
kommunbaserat. I större kommuner kan samverkandet även skilja sig mellan stadsdelar samt
vilken socialsekreterare som handlägger ett ärende. Krim 3 upplever överlag samverkandet
ganska dåligt vilket kan bero på att personen inte är verksam i samma kommun som de övriga.
Krim 3 menar att i vissa fall fungerar det väldigt bra och i andra fall är det svårare att komma
fram till något gemensamt mål att arbeta mot eftersom olika kommuner har olika mål och
tolkar riktlinjer olika. Samverkan i utslussningsfrågan gäller då om klienten är lämplig för
behandling samt var, i vilken kommun. Krim 1 påtalar närhetsprincipen som inte längre är
styrande i frågan om var klienten ska placeras utan vilken behandling som kan vara mest
lämplig. Dock beskriver Krim 2 att det kan komma hinder på vägen när Kriminalvården anser
sig ha uppfyllt klientens alla behov och Socialtjänsten har en annan uppfattning.
”Vissa kommuner placerar enbart på egna behandlingshem trots att Kriminalvården inte har
avtal med just det behandlingshemmet”
Krim 2
Dock påtalar Krim 2 att verkställighetsplanen inte sällan skickas till Socialtjänsten för att
förtydliga vad arbetet med den intagne har bestått av med hjälp av nätverksmöten för att båda
myndigheter ska komma till samma slutsats. Vidare talar Krim 2 om att Arbetsförmedlingen
har en handläggare som verkar för samtliga intagna vid förberedningen att komma ut i
arbetslivet och det spelar ingen roll i vilken kommun de senare ska bo i, arbetsförmedlingens
handläggare kan förbereda ärendet för sina kolleger vart som helst i landet. Krim 2 uttrycker att
det hade varit önskvärt om det hade sett likadant ut i Socialtjänsten. I grund och botten borde
Socialtjänsten ha samma regler och lagar att förhålla sig till oavsett om man verkar som
socialsekreterare i Malmö eller Haparanda, enligt Krim 2. Krim 2 påpekar att lagstiftningen är
den samma och borde både tolkas och gälla på samma sätt överallt i landet och menar på att det
hade underlättat arbetet med att rusta klienter inför livet utanför murarna.
6.1.3 Ekonomiska faktorer
Krim 3 belyser, trots förståelse för budgetstyrningens inverkan på varje kommun i
Socialtjänsten, att det blir problematiskt och sämre för den enskilde. Hela skulle samhället tjäna
på ett bättre samarbete. Samtliga respondenter från KRIS upplevde Socialtjänstens budget mer
styrande i deras verksamhet än behovet för den enskilde individen. Krim 1 beskrev
Kriminalvårdens budget som generös i den bemärkelsen att de klienter som bedöms mottagliga
kan erbjudas kostsamma behandlingar. Samtidigt betonar Krim 1 att den enskildes behov därför
inte längre står i fokus. I samband med budget kommer automatiskt frågeställningen vems ficka
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ska pengarna tas ur? Krim 1 menar att det är olika frågor som kommer upp när man talat om
ekonomin.
” Får Socialtjänsten använda Malmö kommuns pengar för någon som bor i Lund? Eller ska
det anses vara Sveriges pengar och vi investerar dem för Sveriges bästa?”
Krim 1
Vidare menar Krim 1 att ur det samhälleliga perspektivet är det för allas bästa om klienten kan
hindras från att återfalla eftersom Sverige tjänar på det i det långa loppet. Krim 3 tror att det
skulle krävas lite prestigelöshet och mod att våga göra något nytt. Den begränsade plånboken
hindrar många gånger för att få bästa möjliga valuta för pengarna.
”Två plånböcker tillsammans är ju större än en. Det skulle vara ett gynnande koncept. Vi
skulle kunna investera oss bort från återfallen.”
Krim 2

6.1.4 Styrdokument
När det gäller erfarenheter av att kunna fullfölja styrdokumentens krav återkommer önskan från
samtliga respondenter från Kriminalvården om ett centralt avtal som tecknas och trattas ner till
regional och lokal nivå där det centrala avtalet handlar om övergripande samverkan samt vad
myndigheterna ska verka för men även ansvarsområden. Krim 2 påtalar att styrdokument
behöver fungera mer praktiskt på golvet än enbart implementeras på papper, då kan samverkan
göras mer generell.
” Det är ju omöjligt för Kriminalvården att teckna avtal med 290 kommuner i hela Sverige.
Kommunerna skulle behöva teckna något generellt ansvarsavtal, det är värt att prova”
Krim 2
Det svåra i att följa styrdokumenten menar Krim 2 kan ibland vara att det måste gå väldigt fort,
och det finns de som väljer ett annat alternativ än att vistas på anstalt och sedan finns det en
ekonomisk faktor. Vidare menar Krim 2 att det ibland kan det kännas som att det finns olika
agendor men över lag upplevs samverkandet som att det flyter på bra, att det finns en
gemensam samsyn. Krim 1 påtalar att det framförallt är tiden som inte alltid räcker till när
Socialtjänsten ska besluta om ansvarsförbindelser, och personutredningen är gjord.
6.1.5 Samverkan och mål
Målen för Socialtjänsten och Kriminalvården kan till viss del te sig olika men överlag ska de
två myndigheterna verka efter gemensamma principer menar respondenterna för
Kriminalvården och Socialtjänsten.
”Dock har de två myndigheterna olika uppdrag som var för sig ska uppnås sen är det
gemensamma målet att ”Kalle” eller ”Lotta” inte ska återfalla i kriminalitet eller missbruk ”
Soc 1.
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Samtidigt menar Soc 1 att Kriminalvårdens faktiska arbete att se till att hantera klienternas
straff och menar på att Socialtjänstlagen talar om frivillighet och i vissa fall LVM men Lagen
om vård av missbrukare är till för att rädda liv när det finns en allvarlig fara för att missbruket
blivit så stort att han eller hon håller på att stryka med. Soc 1 påtalar att det finns många
gemensamma nämnare men det är viktigt att varje myndighet har klart för sig vilka
huvuduppdrag de olika myndigheterna har samt att det finns rimliga förväntningar på varandra.
Soc 1 beskriver samverkandet såhär:
” arbetet kan beskrivas som en stafett och det har med ansvarsförbindelsen att göra, när man
placerar under pågående påföljd i någon form av kontraktsvård eller Kriminalvården köper
Socialtjänstens Öppenvård. Då är det frivårdsinspektörerna som är huvudansvariga för
placeringarna till institutionerna där ser Socialtjänsten gärna att myndigheten involveras i ett
tidigt skede”
Soc 1
Vidare beskriver Soc 1 att när det senare kommer till villkorlig frigivning är det Socialtjänsten
som tar över ansvaret samtidigt kan det fortfarande krävas kontakt med Frivården som ligger
kvar på grund av till exempel skyddstillsyn.
Soc 1 påtalar att det är många som kommer direkt från en anstaltsvistelse och Soc 1 säger att i
KvaL står det att man ska påbörja processen inför frigivning då en klient suttit inne i flera år
”sen är det såklart beroende på vad händer på anstalten, vad gör personen själv? Vilka
förberedelser har gjorts? Ju mer förberedelsetid man får ju bättre kan Socialtjänsten möta upp.
Ibland kan Kriminalvården ringa på fredagen och informera om klient som muckar på
måndagen”
Soc 1
6.1.6 Stöd
Det huvudsakliga stödet påtalar Kris 1 har kommit genom föreningen KRIS och dess sociala
nätverk och menar på att för att kunna ha en fungerande vardag behövs struktur med stöd och
hjälp av andra i samma situation samt en form av sysselsättning för att uppleva ett meningsfullt
liv Vikten av att det finns personer som framkallar den egna motivationen är avgörande för att
komma framåt och kunna realisera en framtid utan det kriminella nätverket enligt Kris 1.
Vidare påtalar Kris 1 att i sin tur den kortsiktiga ineffektivitet den långsamma processen
framkallar genom att inte ge konkret hjälp vid rätt tidpunkt eftersom myndigheterna har
intressekonflikter.
”Med tanke på den höga kostnad varje enskild kriminell kostar samhället behöver det påkostas
en förändring av systemet där ett långsiktigt perspektiv är grundläggande. Ett bra exempel kan
tas i hur lång respektive kort utslussningsperiod olika klienter har beroende på avtjänat straff ”
Kris 1
Kris 1 använder sig av et exempel där en intern med avsuttet straff på 34 år har en
utslussningsperiod på tre månader. Enligt Kris 1 är den realistiska tiden för att återanpassas i
vardagen utanför murar hade varit två år. Vidare diskuterar respondenten om att en längre
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utslussningstid skulle kosta mer men troligtvis öka chanserna för att inte återfalla kriminalitet
och missbruk vilket i sin tur skulle ha större positiv effekt ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Skyddsåtgärden för alla klienter som hamnat på anstalt förutsätter rehabilitering,
anstalten avsocialiserar individen när den hamnar utanför det samhälleliga systemet, alla
relationer behöver åter inarbetas för att kunna klara ett självständigt meningsfullt liv i naturlig
balans med andra enligt Kris 1.
6.1.7 Förbättringsarbete
Vid samtalet kring USAs satsning på samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst som
visat sig ge goda resultat anser KRIS 1 att det inte pågår något sådant här i Sverige. Det
fungerar möjligtvis i teorin men inte i praktiken, samverkandet beskrivs som ryggradslöst.
Förbättringsarbetet mellan Socialtjänsten och Kriminalvården skulle behöva utvecklas i form
av snabbare förberedelse till boende menar Kris 1. Det faktiska arbetet från de båda
myndigheter under utslussningen har upplevts som positivt av respondenterna från KRIS men
det var snarare i samband med tiden efter utslussningen som blev en akilleshäl då
Socialtjänstens stöd och hjälp enbart riktat sig under tiden för behandling. Huruvida
Socialtjänsten kan ge individuellt anpassad hjälp anses mer eller mindre bristande då det ofta
saknas personlig lämplighet bland de involverade handläggarna. Det skiftar ofta bland både
klienthandläggare, socialsekreterare och kontaktpersoner vilket ytterligare sänker förtroendet
för ett väl individuellt anpassat förhindrande till återfall påtalar respondenterna från KRIS.
Dessutom kan tillägger Soc 1 att personkemin varierar helt naturligt och frekventa skiftningar i
personal gör att det brister mellan individen och handläggaren. Trots verkställighetsplan som i
detta fall varit undermålig kan inte nog betonas vikten av det personliga samtalet mellan
människor enligt Soc 1.
”Vissa viktiga faktorer i varje enskilt fall kan omöjligt teoretiseras genom text på papper”
Soc 1

Vid frågan kring önskemål om möjliga förändringar kring samverkan är den spontana
reaktionen från Soc 1 att resurserna kunde vara ett föremål för noggrannare granskning. I de
flesta fallen brister tidsplanen då det finns mycket att planera men för lite personal, men även
insatser, Soc. 1 påtalar en tro om att situationen alltid kommer vara undernärd i form av för lite
personal och för låg budget. Frustrationen märks även i form av att det finns klienter som enligt
Soc 1 funnits med i brottsregistret sedan länge, de har kostat åtskilliga miljoner i insatser, dock
anser de sig inte fått någon behövlig hjälp. Soc 1 menar att eftersom de fortfarande lever på
samma sätt som innan blir det tydligt att hjälpinsatserna inte fungerat hela vägen,
”så det har på sätt och vis rätt dock kan det påtalas att Socialtjänsten har sina brister precis
som alla andra och myndigheten skulle säkert kunna göra mer med mer resurser. Den
mänskliga faktorn är trots allt styrande i det sociala arbetet, viss personal är mer lämpad än
andra för att ge hjälp till självhjälp”
Soc 1
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Soc 1 menar det handlar om handläggares engagemang, yrkesskicklighet, erfarenhet och
kompetens. Soc. 1 anser då Socialtjänstens Vuxenenhet vara bättre försörjd än kanske andra
inom Socialtjänsten. Personalen på Vuxenenheten har arbetat länge inom området, det är en låg
omsättning på personal flera gör vidareutbildning inom området jämfört med Barn och
Ungdomssidan. Soc. 1 deklarera att han arbetat inom det sociala arbetet i 20 år, så han vet vad
han talar om. Socialtjänsten kräver att personal måste ha arbetat i minst två år innan
vidareutbildning kommer på fråga.
Vidare påtalar Soc. 1 det trista med det så kallade Svarte Petter letandet, till exempel
programmet Uppdrag Granskning som redan innan programmet visas har bestämt sig vart de
vill att undersökningen ska leda till för bevis, på tal om objektivitet. Det kan ju ha blivit bättre.
Det finns en tillsatt tillsynsmyndighet nu, för var det Länsstyrelsen och Socialstyrelsen nu är
det IVO, det anses enligt Soc. 1 vara uppenbart att de tycks ha ett behov att profilera sig. Med
tanke på om man granskar ett ärende, på hur många kontakter involverade, hur mycket som ska
göras så måste det hållas på en viss nivå. Väljer man då att granska glaset halvfullt eller
halvtomt? Soc.1 upplevelse är att vid granskning konstateras att något är bra på endast två, tre
meningar när det på andra sidan är lagt en mängd text på något som är mindre bra. Då kan man
fråga sig varför inte unga människor söker sig till detta yrke. Främst med Barn och
Ungdomsenheten i åtanke.
”Det här letandet efter syndabockar, men det är klart, det kan vara svårt att hitta dem ibland
då det är många myndigheter inblandade.”
Soc 1
Trots det är det naturligtvis bra att myndigheter blir granskade. Men när reportage blir vinklade
åt enbart ett håll blir det ingen rättvis bild av systemet.
Krim 3 påtalar svårigheten är att nå de kriminella i ett så tidigt skede som möjligt. Det hade
varit till fördel för samhället och individen om det gick att fånga upp de personer som visar
tendenser till normöverskridande beteende eller lutar åt ett problematiskt liv, det syns tydligt
vid utredningar eftersom handläggaren går tillbaka länge i tiden och ser den kriminella banan.
Redan på dagis eller förskola skulle det kunna vara möjligt att förebygga ett liv som senare kan
komma att kosta det samhälleliga systemet åtskilliga miljoner.

6.2 Behandling och Utslussning
Soc 1 talar om att så länge en person inte har bestämt sig så går det inte att hjälpa. Kris 3 förstår
Socialtjänstens misstro då missbrukare inte har några problem att manipulera. Kris 3 anmärker på
att Socialtjänsten behövt ställa större krav och ha bättre kontroll, hjälpa på ett annat sätt.
”Hade det gått att strypa tillgången till pengar och kunnat tvinga till behandling lättare så hade
nog effekten av att förhindra återfall blivit större, många gånger tycker handläggaren att
personen inte är riktigt där ännu och hjälpen kommer inte”
Kris 3
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Vidare talar Kris 2 om att man måste bli riktigt nergången för att kunna få hjälp och att det ibland
är försent. En missbrukare vill missbruka och då sägs inte hela sanningen, man förminskar sitt
beroende till någon gång i månaden istället för det faktiska missbruket som pågår varje dag. Det
borde vara lättare att tvångsomhänderta personer istället för att det ska baseras på frivillighet
enligt Kris 2.
6.2.1 Vårdvistelse och boende
De frågor som oftast bollas mellan myndigheterna menar respondenterna för Kriminalvården
och Socialtjänsten är när klienten är i behov av vårdvistelse efter utslussning, framförallt vid
dessa processer krävs nära samverkan mellan Kriminalvården och Socialtjänsten för att ta
beslut om ansvarsförbindelse och klienter ska kunna fullfölja sin behandling. Kriminalvården
anser sig väldigt mån om att klienten ska kunna fullfölja behandling då arbetet annars arbetet
upplevs som meningslöst
De styrdokument och lagar som ligger till grund för Kriminalvården utgör inga svårigheter för
hur verkställighetsplanerna upprättas menar respondenterna från Kriminalvården eftersom det
uttryckligen ska upprättas med alla klienter utan undantag. Vidare påtalar respondenterna från
Kriminalvården att Verkställighetsplanen dock är inget som utgör samverkan med
Socialtjänsten utan är mer en identifiering av klientens alla behov det handlar inte om vad som
sker efter utslussning. Sådana frågor är på Kriminalvårdens bord allt som oftast, eftersom
myndigheterna inte sluter gemensamma avtal med samma behandlingshem.
”Inte sällan kan det bli konfliktfyllt då Socialtjänsten lägger större vikt vid öppenvård i första
skedet för klienten när Kriminalvården i sin tur anser behovet vara ett helt annat”
Krim 2
Soc. 1 påtalar att så länge en klient befinner sig i Kriminalvårdens händer är det tydligt vem
som bär ansvaret gällande boende och ekonomi däremot är övergången tills en annan
myndighet tar över ansvaret en process som en potentiell förändringsfaktor. En gemensam
önskan borde vara att det ska gå dessa klienter väl, det är synd om det faller på byråkrati menar
Krim 3. Vidare beskriver respondenter från Kriminalvården att om en enskild ska inhysas på ett
härbärge eller nattsovplatser är det svårt att göra något åt situationen ur ett samhällsperspektiv
”eftersom klienten hamnar mer eller mindre i sitt gamla umgänge och sin vana sociala miljö
igen som gynnar återfallen vilket i sin tur kostar samhället åtskilliga tusenlappar när klienten
återfaller och kommer åter i kriminalvårdens händer”
Krim 1
En möjlighet menar Krim 1 hade varit om Kriminalvården hade haft egna
utslussningslägenheter. Eftersom Kriminalvården inte har möjlighet att verka utanför anstalt
och inte kan besluta om någon ska få bistånd till pengar för hyra. Krim 1 talar om att det inte
finns avsatta pengar för att bistå med någonstans att bo, Kriminalvården kan möjligtvis bistå
med pengar för att överbrygga tiden tills tid är bokad på Socialtjänsten.
Vid Kriminalvårdens kontakt med Socialtjänsten upplevs det svårare att få till en
ansvarsförbindelse än att få ekonomiskt bistånd, pengar får klienten oftast utan problem menar
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Krim 1, däremot är det svårare att åstadkomma ett vettigt boende som inte redan inhyser
flertalet kriminella eller missbrukare, som till exempel ett härbärge, där det kan inte nog
understrykas att boendeformen inte är gynnande för klientens bästa eller behov enligt Krim 1.
Soc 1 ger en förklaring om att hjälp som ges i form av härbärgen vid behov av boende där en
klient ofta återfaller i sitt missbruk eller kriminalitet, är att Socialtjänsten jobbar utifrån
otillräcklighet. Soc1 menar att Socialtjänsten är beroende av kommunala bostadsbolag eftersom
myndigheten inte har några egna lägenheter. Det går inte att enbart se till att boendet erbjuds
utan även vad som har skett innan, vad som har sagts mellan individer. Det krävs att man vet
mycket mer än bara vad som sagts i det enskilda fallet.
”Det behöver betonas att det handlar om vuxna människor och deras personliga ansvar, trots
kanske begränsad förmåga utifrån vissa svårigheter ”
Soc 1
När det handlar om till exempel kategoriboende menar Soc 1 att finns det många typer av
personer med olika typer av problem som samlas på det boende som finns tillgängligt.
Socialtjänsten har kategori och garantiboende i den mån det finns från det kommunala
bostadsbolaget, enligt Soc 1. De lägenheter som kan tilldelas står Socialtjänsten till förfogande
i första hand vilket även fastighetsägaren tjänar på då Socialtjänsten står för den skadegörelse
som förekommer och dessutom står som garanter för hyra utöver det boendestöd klienterna får.
Soc 1 talar om att ibland möts Socialtjänsten av önskemål där det kan erbjudas garantiboende
som ska vara mitt i staden, det blir naturligtvis problematiskt. Respondenten menar att det mest
rimliga är att utgå från en skälig nivå.
” Det finns bostäder i grannkommuner med, det finns ingen lag om rättighet att få bo i just
denna kommun. Hur gör andra när de vill flytta? ”
Soc 1
6.2.2 Verkställighetsplan och ansvarsförbindelse
Klienter kan ansöka om ansvarsförbindelse redan vid utslussningen. Socialtjänst kan på plats
hos Kriminalvården utreda med hjälp av den upprättade verkställighetsplanen hur det fortsatta
arbetet ska se ut. Krim 2 beskriver ett tydligt exempel på en klient som är tillbaka på anstalt
trots en lång utslussning på ett behandlingshem för några år sedan. På behandlingshemmet
arrangerades möten inför utslussningen på grund av klientens mångfasetterade problem med
bland annat missbruk, bostadslöshet, arbetslöshet och dessutom var helt utan socialt nätverk.
Vid denna utslussning på behandlingshemmet samlades klienthandläggare, boendepersonal och
socialsekreterare från ekonomiskt bistånd men det enda som togs upp var hans boende. Han
hade varit drogfri länge och det han skulle få av Socialtjänsten var ett boende bland andra
missbrukare, ingenting annat. Ingen sysselsättning, inget nät omkring sig i form av stöd, han
föll pladask tillbaka i sitt missbruk och sin kriminalitet efter bara ett par veckor. Vid de mötena
påtalades det från Kriminalvårdens sida att han behöver något mer, han kan inte bara ha ett
boende, enligt Krim 2.
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”Det är ganska sorgligt när det blir så för då håller det ju inte hela vägen. När Socialtjänsten
tycker att det enda han behöver är ett tak över huvudet.”
Krim 1
6.2.3 Handläggning
Krim 3 beskriver problematik i sin kommun då Socialtjänsten uppges har ett annat fokus vid
planering av insatser, respondenterna från Kriminalvården anser att boendefrågan behöver lösas
i ett tidigt skede medan Socialtjänsten meddelar att klienten kan höra av sig en månad innan
frigivning. Vidare beskriver Krim 3 situationen med klienter som har en multiproblematik,
bostadslösa, arbetslösa och missbruksproblem, den klienten har då tre socialsekreterare som ska
samverka både före och efter frigivningen. Dessutom kan klienten ha barn som den inte haft
den bästa relationen med under en lång period så finns det ytterligare en socialsekreterare från
Barn och Ungdomsenheten. Det problemet anses vara generellt och inte specifikt kopplat till
någon kommun utan till Socialtjänsten i allmänhet enligt respondenterna från Kriminalvården.
En önskan skulle i de fall vara en handläggare som utreder för helhetens bästa för den enskilde
klienten menar Krim 3.
”För många handläggare skapar förvirring när en klient själv ska söka insatser av respektive
myndighet trots hjälp från kriminalvården”
Krim 3
Krim 2 påtalar att enligt normaliseringsprincipen ska varje person i grund och botten vara
självförsörjande dock är det inte alla individer som har förmågan trots det ligger det slutgiltiga
ansvaret fortfarande hos klienten.
De tre respondenterna från Kriminalvården är eniga om att faktorer som påverkar en lyckad
utslussning är vilken socialsekreterare klienten blir tilldelad, ofta handlar det om inställningen
hos den enskilda socialsekreteraren.

6.3 Socialtjänstens samverkan med Kriminalvården- Ur Socialtjänstens perspektiv
Beskrivningen av hur samverkan med Kriminalvården ser ut från Socialtjänstens perspektiv är
en mycket öppen och stor fråga. Ibland aktualiseras ärendet först hos Kriminalvården och
ibland hos Socialtjänsten, menar Soc 1. Bland annat menar Soc 1 att det finns samverkan med
Frivården och polisen där arbetet kretsar kring Livsstils Kriminella, en grupp handläggare och
annan nödvändig personal träffas regelbundet och arbetet bygger på att klienten ska samtycka
till samverkan. Där finns det naturlig samverkan kring den målgruppen. Vidare beskriver Soc 1
att det finns klienter som döms till påföljd. Frivårdsinspektören gör en personutredning och där
dyker det oftast upp kriminalitet med missbruksproblem. I samband med det föreslås det någon
form av kontraktsvård till Tingsrätten istället för fängelse som påföljd och då involveras
Socialtjänsten i ett tidigt skede.
”här finns det lagar, riktlinjer och paragrafer som styr samarbetet, då är det oftast frågan om
Socialtjänsten ska teckna en ansvarsförbindelse, att det skall göras en parallell utredning
samtidigt som Frivården gör sin personutredning”
Soc 1
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Ibland finns personerna på anstalt och sista tiden de avtjänar gör de det på ett HVB- hem, det
kan även handla om att vi ska ta över en ansvarsförbindelse efter villkorlig frigivning, detta
beskrivs av Soc 1 som de vanligaste samverkanskanalerna. Samtidigt påtalar Soc 1 att man
utför utredningar inom Socialtjänsten enligt 1 kapitlet 1 § SoL, där de arbetar främst efter ASI
(Adiction Severity Index) som är ett vedertaget utredningsverktyg. f. Där kommer det ofta upp,
enligt Soc 1, att när Socialtjänsten gör en utredningsplan för den enskilde så har de redan
kontrakt med Frivården. När de väl är placerade är det oftast en Socialsekreterare i gemenskap
av Frivårdsinspektören som träffas på behandlingskonferens. Enligt Soc 1 är det är formaliserat
på grund av att det är två olika myndigheter.

6.3.1 Före detta Kriminalvårdsklienters upplevelser av Socialtjänst och Kriminalvård
För att kunna få helhets perspektiv ska även före detta klienter med upplevelser och
erfarenheter från både Kriminalvården och Socialtjänsten ge sin bild av samverkansarbetet.
Medlemmar från KRIS berättar om sitt liv med början i kriminalitet tills de slutligen fann KRIS
som en källa till gemenskap och trygghet. Eftersom KRIS 1 är en person med insikt i det
juridiska systemet har han tagit emot den hjälp han ansett sig vilja ha istället för den hjälp som
hade behövts. Det krävdes många försök och behandlingar innan KRIS 1 kom till den
slutgiltiga insikten, efter 37 års kriminalitet, missbruk och även fysiska skador hann känslorna
ifatt och det var början till det nya livet. Som Kris 1 själv beskriver det var det tidigare endast
på ett tankemässigt plan vilket inte räckte utan när insikten kom på det känslomässiga planet
kom motivationen till att göra en drastisk förändring.
Kris 2 menar att utslussningsprocessen skulle kunna förbättras genom direkt planering vid
häktningens början i och med den långa handläggningstid, ytterligare en fördel hade varit att
tillåta permission och påbörja hjälp med boendeformen från första början. Till största del för att
ha någon form av mål att se fram emot, en morot för en bättre framtid.
Hjälpen av Socialtjänst har huvudsakligen behövts för hjälp med boende i Halmstad dock är
handläggningstiden lång och psykiskt påfrestande. Upplevelsen av hjälpen från Kriminalvården
beskrivs som obefintlig, pågående insatser är skyddstillsyn och övervakning men KRIS 2
påtalar själv en inre tro om en uppgivenhet och begränsning som påverkar motivationen till att
känna stöd från Kriminalvården, även hur upplevelsen av bristande utslussning skapat en tidig
oro inför framtiden och sämre självförtroende i och med ovisshet hur man ska klara sig på egen
hand.
”Socialtjänsten fungerar inte heller som stöd relaterat till handläggningstiderna, det är mycket
pappersarbete som läggs på individen själv som blir orimligt när han eller hon befinner sig i
ett missbruk. Missbruket används som undanflykt när livet känns svårt, hur ska man då kunna
hantera de krav som ställs för att själv ansöka om insatser?”
Kris 3
Kan Socialtjänsten bli inkopplad i en framtida utslussning i ett så tidigt stadie som möjlig så
menar Kris 3 att det ökar chanserna till en bättre anpassning för individen och dess
förutsättningar ökar för ett lyckat självständigt liv.
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”Naturligtvis fallerar Socialtjänsten att kunna hjälpa ibland på grund att det finns brist på
saker men det krävs även att man returnerar ansvaret till den enskilde klienten. Egenansvaret
är fortfarande viktigt ”
Kris 3
Viljan av vad man kan och vad man samtycker till kan variera stort menar Kris 1. När klienten
väl är öppen för att ta emot hjälp har Socialtjänsten en hel del att erbjuda. Allt från egen
Öppenvård i kommunen till om det är så pass grava problem att behandlingshem är aktuellt.
Sedan respondenten arbetar på Vuxenenheten har han delegation på vård och allt som kan vara
av väsentlighet runt omkring, från PiVa till UAE samt beviljan till behandlingshem. Det är allt
från familjehem i meningen värdfamilj när klienten befinner sig i Öppenvård, det kan vara
läkemedelsassistans till 12-stegsprogramm. Socialtjänsten har en medvetenhet om att vissa
behandlingshem är mindre lämpliga och det finns en marknad inom den kategorin med, men
handläggare har blivit mer kritiska genom att titta på var klienten placeras för att kunna prestera
goda resultat, någon form av evidensbaserad behandling ska kunna presenteras för boendets
lämplighet. Åtta till tio personer i snitt i månaden under ett år är behandlingshems placerade.
Socialtjänsten har även ett program i nära samverkan med KRIS, kallat Kriminalitets program.
Det finns alltid någon som är placerad i föreningen. Det är ytterligare ett sätt att få hjälp med
boende. Kriminalvården tog beslut om ett program kallat ART, Anger Management för att få
bukt med aggressionsproblem och tidigare misshandel, detta upplevdes som ett stort steg i rätt
riktning, annars är Kriminalvårdens anstalt endast en förvaring.
6.3.2 Före detta Kriminalvårdsklienters upplevelser- ur Socialtjänstens perspektiv
Varför de tidigare klienterna upplever ett obefintligt arbete mellan Kriminalvård och
Socialtjänst kan endast spekuleras i.
” Även om klienter har en handläggare från varje myndighet så kan naturligtvis samarbetet
alltid göras bättre. Det är ju därför vi har riktlinjen med ansvarsförbindelse”
Soc 1
Soc. 1 beskriver att han inte slutar förvånas över vissa som fått hur mycket hjälp som helst ändå
kan uppleva att dem inte fått tillräckligt med hjälp. Soc 1 yttrar sig om att det intressanta med
sitt arbete är att de klienter vi aldrig trodde det skulle lösa sig för, de som har gjort hur många
försök som helst, lyckas till slut vid åttonde eller tolfte gången. Man får ju inte heller ge upp.
”de har varit på fyra, fem institutionsplaceringar som skattebetalarna har betalat, trots det
anser de sig inte fått tillräcklig hjälp, lite eget ansvar måste de faktiskt ta.”
Soc 1
Vidare påtalar respondenten om att det finns hopplösa fall, man vet bara inte vilket det
hopplösa fallet är. Soc 1 säger att det har setts många exempel på klienter som har haft resurser
i form av stöd från anhöriga men som trots det är begravda samtidigt som det finns andra fall
där det funnits väldigt lite stöd och hjälp från det egna nätverket som har klarat sig fint till slut.
Man får aldrig sluta försöka.
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Samverkan kan alltid bli bättre, man kan bygga strukturer men det kan aldrig bli bättre än de
parter från respektive myndighet som är involverade. I det stora hela beror det på vilken
kommun eller vilken anstalt det är man hamnar i. Dock påtalar Soc 1 att Kriminalvården ligger
i förgrund vad det gäller att ta fram olika påverkansprogram, man utbildar mycket personal
samtidigt som det finns en stor förståelse för att det är väldigt speciellt att ge vård och
behandling på grund av att det i verkligheten är ett straff som ska avtjänas och involverad
personal ska hjälpa under resan, vitsen med Kriminalvården är att de klienter som går runt inte
ska hamna där igen.
6.4 Intern och extern samverkan- Socialtjänst
”Individens behov ska vara i centrum, problemet är att det är att det finns olika enheter inom
Socialtjänsten”
Soc 1
Soc 1 påpekar att Vuxenenheten inte arbetar med försörjningsstöd alls utan det är Utbildnings
och Arbetslivsförvaltningen. Vuxenenheten har endast garantiboende för de som inte kommer
in på den ordinarie bostadsmarknaden och beroende på om klienten har gjort vissa
ansträngningar själv, till exempel om de har hyresskulder behöver de själv ta kontakt med
Kronofogdemyndigheten eller ansöka om skuldsanering. Det finns genomgångsboende i
samband med att en klient fått behandling och står inför utslussning enligt Soc 1. Det svåra i
arbetet menar Soc 1 kan vara att det är många olika myndigheter inblandade och det är mycket
som ska fungera, många som ska samverka och det är svårt att få ihop så stora nätverk till en
smidig samverkan. Vid behov av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd finns det även
en socialsekreterare från den myndigheten, det gäller att hitta bra kanaler för en god samverkan.
Beskrivningen av samverkan mellan myndigheterna inom Socialtjänsten kan enligt Soc 1 ses
som något ojämn, ibland fungerar den utan problem, ibland något ansträngd.
6.4.1 Extern

Eftersom Socialtjänstlagen bygger på frivillighet kan hjälpen enligt Soc 1 försvåras i och med
vissa klienter inte samtycker, på så vis kompliceras processen när Socialtjänsten inte får
medgivande att ta kontakt med någon annan myndighet. Soc 1 påtalar dock att oftast när en
utredning inleds börjar processen med en utredningsplan, man kommer överens om vilka
myndigheten får kontaktas, hur ska en utredning göras, vilka kontakter vill man ha?
Utredningen består av att man samlar in de uppgifter som behövs för att fatta ett beslut menar
Soc 1.
Samverkan med psykiatrin och hälso- sjukvård får inte glömmas bort menar Soc 1, det är nära
samverkan även gällande klienter med olika former av psykisk ohälsa men även fysisk på
grund av sitt missbruk. Den svåra gruppen av människor som är i stort behov av hjälp är de
med samsjuklighet, enligt Soc 1. Psykiatrin tas upp som exempel och Soc 1 menar att många
gånger påtalar Psykiatrin att ”Kalle” måste vara nykter i tre månader innan Psykiatrin kan bistå
med hjälp annars kan det inte urskiljas vad som är psykisk sjukdom och vad som är substanser.
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Respondenten påtalar vid denna procedur att handläggningstid och samverkan skulle behöva
ses över. Det arbetas just nu på Regional nivå för att få till ett beroendecentrum där både
sjukvård och psykiatri ska ingå. Vidare talar Soc 1 om att förhoppningsvis kan den målgruppen
få adekvat hjälp av en komplett vårdkedja när det behövs sjukhusvård.
”De verktyg och möjligheter som behöver komma in vid rätt tillfälle för att bli motiverad i en
sådan situation som missbruk eller social misär är inte så bra, de är inte effektiva utan snarare
stjälper och möjliggör missbruk istället”
Soc 1
Soc 1 påpelar att det är för många handläggare och för många som har olika meningar i saker
och ting. Förutom påverkande faktorer som, vilken handläggare, vilken kommun eller situation
klienten befinner sig i kan ytterligare en faktor bidra till vilken hjälp som bistås med, vilken tid
på året.
-Januari, februari och mars ska man hålla sig borta från socialen, då är det störst risk att bli
omhändertagen för då kommer de nya pengarna, är det i oktober, november eller december då
kan man knarka utan problem för då finns det inga pengar.
KRIS 1
För att kunna få ekonomiskt bistånd och söka jobb krävs att man klarar de mål ställda av
Socialtjänsten men de är svåra att leva upp till när uppgivenheten och mållösheten tar över
menar Kris 1. Vidare påtalar Kris 3 att hjälpen skulle behöva komma i första hand utan att
behöva leta papper, livet är redan svårt som det är. Frustrationen av att inte känna att man får
rätt hjälp eller förståelse gör att man faller tillbaka i sitt invanda kriminella mönster eftersom
det enligt Kris 3 är det snabbaste och lättaste lösningen, en trygghet i att man tar det man
behöver. Efter en vårdvistelse har Kris 3 automatiskt fallit tillbaka till samma igen. Trots försök
till att be om hjälp har det avbrutits då krav blir för höga och det formella blir viktigare är den
faktiska hjälpen berättar Kris 3. Det är svårt att ordna lägenhet med tanke på att namnet finns
med i åtskilliga register vilket försvårar sökandet menar respondenten. Hjälpen som konkret har
gjort skillnad har varit när familjehem initierades, då tog det bara tre, fyra dagar eftersom
respondenten själv tog kontakt och begärde det, men i övrig har det varit svårt.
”Egentligen kan man tycka att om Socialtjänsten i den lilla kommunen hade gjort ordentliga
insatser från början så hade det inte kostat skattebetalarna så mycket i efterhand”
Kris 3
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7. Analys
I denna del kommer vi att använda oss av systemteorin och nätverksteorin för att analysera data
hämtad från respondenterna.
Efter slutförda intervjuer har en viss frustration hos respondenterna från samtliga myndigheter
kunnat studeras. I samtliga samtal beskrev respondenterna att det fanns svårigheter att samla
berörda myndigheter till enhälliga beslut för klientens behov. En röd tråd genom arbetet har
varit de problem som uppstår när det kommer till vilken kommun som ska betala vad.
Samverkandet upplevs som varierande, mycket beror på att olika kommuner har olika mål och
tolkar riktlinjerna olika. Olika kommuner innebär att dessa kommuner har sin olika budget eller
ekonomiska förutsättningar. Budgetstyrningens inverkan på kommunerna leder till olika
svårigheter för den enskilde. Socialtjänstens budget framkommer som mer styrande i
verksamheten än behovet hos den enskilde. Socialtjänsten upplevs så pass styrd av sin budget
att den enskildes behov inte längre står i fokus. Kriminalvårdens budget upplevs som generös
och de klienter som bedöms som mottagliga kan erbjudas en hel del behandlingar, oftast väldigt
kostamma sådana. Jönhill (1997) menar att samhället eller politiker inte kan agera som
kollektiv aktör. De beslut som tas i samhället påverkar och ger oftast upphov till svårighet och
konflikter. Vidare påtalar författaren att ett decentraliserat beslut bör förutsätta att berörda
parter är delaktiga i besluten. Beslut av politiska slag bör brytas ner till lokala nivåer men i
frågor som berör regionen eller staten som helhet går inte att bryta ner och kan då i vissa fall
leda till negativ påverkan lokalt (Jönhill). Socialtjänstens ekonomiska styrning bryts ner från
stat till olika kommuner vilket påverkar verksamheten och dess arbete med klienter.
Individerna påverkas av de politiska och ekonomiska beslut som råder och där hamnar
individerna mellan stolarna. Socialtjänstens budget upplevs så pass styrande att individens
behov inte längre står i fokus. Enligt Svedhem (1991) kan Bronfenbrenners utvecklingsteori
förklara samspelet mellan olika system. Exosystemet menar författaren omfatta det system som
individen inte själv kan påverka men som påverkar individen (Svedhem, 1991). Jönhill (1997)
menar att som individ i det moderna samhället är man inkluderad i olika system såsom
ekonomiska eller familjesystem. Skulle man sakna pengar exempelvis påverkar det möjligheten
till bostad som i sin tur kan påverka familjerelationer och en ond cirkel bildas. Att uteslutas ur
ett system kan medföra svårigheter med att få tillgång till andra funktionssystem (Jönhill,
1997).

7.1 Hur resonerar respondenter från Socialtjänsten gällande samverkan med
kriminalvården inför utslussningen?
Representanten från Socialtjänsten beskrev arbetet utifrån en bild av otillräcklighet, liknelsen
av ett stafettlopp där många myndigheter är involverade kräver att respektive handläggare
behöver ha klart för sig vem som gör vad samtidigt måste det ställas rimliga krav på
handläggare. Främst ska individens behov vara i centrum men det försvåras när flera
myndigheter har olika intressen. Med stora skiftningar mellan myndigheters tolkningar av
riktlinjer, personlig lämplighet samt yrkeserfarenheter och budget mellan kommuner kan det bli
komplicerat att hitta bra kanaler för en god kommunikation. Även inom Socialtjänstens eget
intranät kan samverkan och kommunikation upplevas som bristfällig Det påtalas även ett behov
av att kunna arbeta sida vid sida, det skulle underlätta för varje enskild klient om de kunde få
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hjälp med flera tillstånd samtidigt genom en enklare vårdkedja. Dock påtalas vikten av det
formaliserade arbetet och tydligheten av att det är olika myndigheter som samverkar.
Budget framkommer som styrande faktor beroende på vilken kommun klienten har anknytning
till men även mellan Kriminalvård och Socialtjänst. Det uppstår en känsla av olika agendor när
klienten väljer en annan påföljd än anstalt då behandling från Kriminalvård i form av HVBhem budgeteras annorlunda än en Kriminalvårdsplats. Tidsbrist kan överlag ses som
återkommande faktor i flera sammanhang då handläggningstiderna varierar lika mycket som
den rådande resursfördelningen. Vid ansvarsförbindelser upplevs det mer påtagligt ett krav om
att på beställning prestera någon form av utredning trots att det ligger flera månader fram i
tiden. Processen skulle kunna förenklas med enkla metoder i form av så tidig involvering av
Socialtjänst som möjligt vilket även lägger stor vikt på klienten själv som fortfarande har det
yttersta ansvaret, genom samtyckesmedgivande ger myndigheterna tillåtelse till utbyte av
information. Som Soc 1 beskriver att det behövs framhållas att det är vuxna klienter med ett
egenansvar i denna vårdkedja dock kan även påtalas att de hamnat i denna situation av en
anledning
Ur Socialtjänstens perspektiv framkommer det att utomliggande faktorer såsom ekonomi
påverkar men även inom Socialtjänsten kan det skilja sig mellan olika enheter. Tidsbrist och
långa handläggningstider som i slutändan påverkar individen som är i behov av hjälp från
myndigheten. Ur ett systemteoretiskt perspektiv, där man menar att helheten bildar en större
kvalité än varje del för sig, kan tolkas som att Socialtjänstens inre delsystem kan se olika ut
eller arbeta på olika sätt men helheten i sig bör inte förlora sin kvalité. Vidare påpekar
Forsberg & Wallmark (2002) att förändringar i ett system leder till förändringar i andra delar av
systemet. Olika enheter inom Socialtjänsten kan ses som delsystem som tillsammans utgör
Socialtjänsten som helhet. Förändringar i ett delsystem som exempelvis handläggningen eller
rutiner skulle innebära att Socialtjänstens arbete påverkas i sin helhet. En förändring som skulle
gynna individen vore en förändring i handläggningstiderna eller om Socialtjänstens budget
hade blivit mer generös eftersom det är bland annat dessa faktorer som direkt påverkar
individen. Ytterligare sätt att se på samverkan mellan Kriminalvården och Socialtjänsten är att
se myndigheterna som delsystem i klienters system. Det innebär att dessa delsystem påverkar
varandra och förändringar i dem påverkar klienters system. Forsberg och Wallmark (2002)
menar att en individs identitet påverkas i samspel med andra. Samspelet och kommunikationen
är i fokus i systemteorin enligt författarna. Klienterna samspelar och kommunicerar med dessa
delsystem och påverkas av dem. Myndigheterna ingår enligt Svedhem (1991)i individens så
kallade exosystem. Detta innebär att individen inte tillhör systemet men påverkas av den.
Klienterna ingår inte i de olika delsystemen själv men regler, riktlinjer och lagar som
framkommer i Socialtjänsten påverkar individen och ingår i exosystemet.
Samtidigt påtalar Jönhill (1997) att samhället inte kan agera kollektivt och beslut som tas get
oftast upphov till problem eller konflikter. Att Socialtjänsten inte kan bevilja ekonomiskt
bistånd eller vårdvistelse kan bero på en mängd olika saker men ur ett ekonomiskt perspektiv,
där Socialtjänsten har en budget att följa och där framkommer det tydligt att budgeten är
väldigt styrande att individens bästa inte längre är i fokus. Skulle denna beslutsprocess vara
fullständigt decentraliserad som Jönhill (1997) påpekar innebär det att politiska beslut skulle
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förutsätta att alla berörda parterna deltar i beslutet. Politiska beslut bör man kunna bryta ner och
lokalisera. Socialtjänstens budget har brutits ner till kommunnivå men till ett specifikt boende
eller anstalt. Jönhill (1997) menar att frågor som omfattar större delen av landet kan inte brytas
ner och kan ibland medföra negativa konsekvenser på lokal nivå. Socialtjänsten i sin helhet är
direkt påverkade av politiska beslut vilket innebär att myndigheten är centraliserad.
Centralisering menar Jönhill (1997) innebär att man har minskade möjligheter till att direkt
vara med och påverka besluten. Socialtjänsten kan i detta fall inte besluta över deras budget
utan är styrda av den. Centralisering kan enligt författaren medföra negativa konsekvenser för
dem som inte varit med och påverkat besluten. Klienterna och socialarbetarna kan i detta fall
anses vara dem som inte har möjlighet att vara med och påverka politiska besluten och
påverkas av dem på negativt sätt där handläggare är bundna till budgeten som inte har
klienterna i fokus.

7.2 Hur resonerar respondenter från Kriminalvården gällande samverkan med
Socialtjänsten inför utslussningen?
Respondenter från Kriminalvården betonar att samverkandet upplevs varierande beroende på
vilken kommun. Kriminalvårdens samverkan med Socialtjänsten sträcker sig över hela landet
och det finns inga övergripande eller centralt tecknade samverkans avtal. Kriminalvården har
sådana avtal med andra myndigheter men samverkandet med Socialtjänsten är kommunbaserat.
Olika kommuner har olika budget och tolkar riktlinjer olika men samverkandet påverkas också
av vilken socialsekreterare som handlägger ärendet. Respondenterna från Kriminalvården
upplever att det många gånger fungerar bra men i andra fall möter dem på svårigheter som
uppstår på grund av att kommunerna har olika mål och tolkar riktlinjer olika. Samverkan i
samband med utslussning omfattar oftast frågor om behandling, vilken typ av behandling och i
vilken kommun. Hinder som kan uppstå i samband med samverkan är att Kriminalvården anser
sig ha uppfyllt klientens behov medan Socialtjänsten har en annan uppfattning. Andra faktorer
som påverkar samverkandet är att Socialtjänsten och Kriminalvården inte har avtal med samma
behandlingshem. Vissa kommuner placerar enbart i sina egna behandlingshem och
Kriminalvården har i vissa fall inte avtal med just det behandlingshemmet. Frågor som berör
vårdvistelse efter utslussning är sådana frågor som oftast bollas mellan myndigheterna. Det är
en process som enligt respondenterna från Kriminalvården kräver nära samverkan mellan
myndigheterna. Kriminalvården anser att det är viktigt för klienten att fullfölja sin behandling
efter utslussningen annars upplevs arbetet med klienten under fängelsetiden som meningslöst.
Kriminalvårdens respondenter säger att det blir konflikter mellan myndigheterna på grund av
olika mål eller åsikter om vad klienten behöver.
Samverkan gällande verkställighetsplanen beskriver respondenterna för Kriminalvården som
god. Det händer att verkställighetsplanen skickas till Socialtjänsten för att visa vad arbetet med
klienten bestått av samt att man har nätverksmöten för att man skall kunna komma till samma
slutsats. Verkställighetsplanen görs inte tillsammans med Socialtjänsten påtalar respondenterna
men används som mall över vad som gjorts och vad målet med klienten är. Kriminalvårdens
respondenter säger att en gemensam önskan borde vara att det ska gå dessa klienter väl, det är
synd om det faller på byråkrati.
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Att klienter ska få hjälp beror på vilken typ av hjälp de behöver menar Kriminalvårdens
respondenter. Det är svårare att få en ansvarsförbindelse för vårdvistelse än vad det är att få
ekonomiskt bistånd, att få pengar är inga problem menar dem på. Bostad är en annan typ av
svårighet som kommer upp. Att en klient ska få ett lämpligt boende som inte är tillsammans
med andra kriminella eller missbrukare. Ett härbärge är exempelvis inte gynnande för klientens
bästa eller behov.
Att se på samverkan utifrån systemteorin innebär att både Kriminalvården och Socialtjänsten är
delsystem för klienterna. Samspelet mellan klienten och myndigheterna är något som ständigt
pågår och således spelar myndigheterna en stor roll för klienten. Att få boende på ett härbärge
som före detta kriminell eller missbrukare innebär att man inte arbetat utifrån vad
nätverksperspektivet. Arbetar man utifrån detta perspektiv innebär att man intresserar sig för
individen som helhet, vilka nätverk individen har och på vilket sätt är de kopplade enligt
Klefbeck och Ogden (1996) förklaring av nätverksteorin. De verktyg man använder sig av i
detta arbetssätt är nätverkskartan. Nätverkskartan är en konstruktion av inre bilder av de
relationer som ingår i individens nätverk (Klefbeck & Ogden, 1996). En klient som får ett
boende i ett härbärge eller inte får något lämpligt boende har inom sitt nätverk umgänge som
har dessa problem och kan påverka klientens möjligheter till ett liv utan kriminalitet och
missbruk.
Jönhill (1997) förklarar begreppet decentralisering och centralisering som anmärker för- och
nackdelar med begreppens betydelse och innehåll. Både Kriminalvård och Socialtjänst är styrda
av regler, lagar och andra politiska beslut. Precis som med Socialtjänsten innebär att
Kriminalvården har sina riktlinjer att följa men när beslut bryts ner kan individer påverkas
negativt av detta Kriminalvården anser sig har gjort rätt för sig och tänker på individens bästa
men att det oftast felar efter klienten har frigivits. När klienten friges övergår kostnadsansvaret
till Socialtjänsten. Samverkan däremellan påverkas av att kommunerna hanterar ärenden olika
och att Socialtjänsten och Kriminalvårdens mål för individen inte alltid överensstämmer. . Om
beslut gällande samverkan mellan Kriminalvård och Socialtjänst hade varit med centraliserade
hade det varit möjligt för samverkandet att fungera på likvärdigt sätt, oavsett kommun. Bägge
myndigheter ingår i individens nätverk och ett samspel däremellan för individens bästa beskrivs
som önskvärt. I exosystemet befinner sig bägge myndigheter vilket Svedhem(1991) beskriver
som system som påverkar individen men som individen inte kan påverka. För en klient som är i
myndigheternas system innebär det att båda myndigheter hamnar på mesosystemet. Det innebär
i enlighet med Svedhem (1991) att den kommunikation eller händelser som sker på denna nivå
kräver inte personlig närvaro men påverkar personen ändå. Författaren anger också att
mesosystemet består av två mikrosystem som är intresserade av kommunikation som ett
gemensamt intresse. Då myndigheterna är i nära relation med klienter kan de tolkas som system
som är betydande för individen och deras gemensamma intressen bör då vara individens bästa.
Det som påverkar detta är politiska beslut som styr arbetet för Kriminalvård och Socialtjänst
och eftersom det saknas övergripande avtal som omfattar gemensamma riktlinjer och mål
försvåras deras samverkan.
I utvecklingsmodellens olika system redogörs makrosystemet. Den omfattar kultur,
värderingar, politiska och ekonomiska makten. Förändringar på den här nivån, påverkar även
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andra system och individen i sig, direkt eller indirekt (Forsberg & Wallmark, 2002). Lagar,
ekonomiska förutsättningar är några faktorer som påverkar arbetet för de berörda
myndigheterna och i detta fall påverkar individen direkt. Det är inte enbart individen som
påverkas utan även möjligheten för myndigheterna att samverka. Lagar och riktlinjer samt
ekonomin är styrande faktorer i arbetet och som det framkommit av respondenterna för
respektive myndighet kan ekonomin bland annat påverka samverkan. Vem som bär
kostnadsansvaret, vilken hjälp de ska erbjuda utifrån vad det kostar eller handläggningstider
som är för långa på grund av tidsbrist. Dessa är politiska och ekonomiska faktorer som har
verkan på klienten. I detta avseende bör det tas hänsyn till människans koppling till sociala
system och vilka faktorer som påverkar inklusion och exklusion. Ett arbete med utgångspunkt i
individens bästa omfatta kommunikation och samspel mellan systemen, hur förändringar i
systemen påverkar individen och hur varje system påverkar. En individ som står utanför
systemen och är exkluderad från ett system kan få svårigheter att komma in i andra (Jönhill,
1997). Ur klienters perspektiv kan det innebära att svårigheter med att få behandling och bli fri
sin problematik leda till svårigheter att få jobb och bostad.

7.3 Hur resonerar de intagna och hur är deras upplevelser av samverkan mellan
Kriminalvården och Socialtjänsten i samband med utslussningen?
Respondenter från KRIS beskriver utslussningsprocessen som en process i behov av
förbättring. Arbetet med utslussning kan förbättras genom att påbörja planeringen av
utslussningen redan i början av fängelsetiden, detta på grund av långa handläggningstider.
Respondenterna talar om att det hade varit fördelaktigt om permission och hjälp med boende i
tidig stadie hade kunnat fungera som någon form av mål, en morot för bättre framtid. Hjälpen
de före detta intagna av Kriminalvården upplevs som obefintlig och en bristfällig utslussning
skapar oro för framtiden. Oro, sämre självförtroende och ovissheten om det går att klara sig på
egen hand när man frigivits är några känslor som beskrivs av respondenterna.
Hjälpen av Socialtjänsten har behövts mestadels i boendefrågor men att långa
handläggningstider är mycket psykiskt påfrestande. Mycket pappersarbete som läggs på
individen som enligt respondenterna är orimligt att få på sig när man befinner sig i ett
missbruk. Missbruket används som ursäkt för när saker och ting känns hårt i livet, att hantera
kraven från Socialtjänsten om att själva ansöka om insatser och all pappersarbete gör det
psykiskt påfrestande. Om man hade kunnat koppla in Socialtjänsten i så tidigt stadie som
möjligt menar respondenterna hade ökat chanserna till en bättre anpassning för individen och
möjligheten till ett självständigt liv. Att Socialtjänsten fallerar att hjälpa alla menar
respondenterna beror på individens egenansvar. Socialtjänsten har en hel del att erbjuda men
enligt respondenterna från KRIS beror resultatet på hur mottaglig klienten är för den hjälp som
erbjuds. Samtidigt är det viktigt att det finns personer som framkallar den egna motivationen då
den enligt respondenterna är avgörande för att kunna utvecklas och leva ett liv utan det
kriminella nätverket. Respondenterna talar om att den långsamma processen, intressekonflikter
mellan myndigheterna och genom att inte ge konkret hjälp vid rätt tidpunkt är sådana faktorer
som påverkar utslussningen och livet i frihet. Respondenterna poängterade att varje kriminell
kostar samhället pengar och en längre utslussningstid skulle också kosta samhället pengar men
ur ett långsiktigt perspektiv skulle längre utslussningstid öka chanserna för att inte återfalla i
kriminalitet och missbruk. Detta anses ha en positiv inverkan på samhällets ekonomi.
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Respondenterna som är före detta intagna och numera medlemma på KRIS upplever att de fann
stöd och hjälp i föreningen. Samtidigt betonar de vikten av närverket och att när en individ
hamnar utanför det samhälleliga systemet behöver alla relationer bearbetas på nytt för att kunna
man ska kunna klara av att leva ett självständigt och meningsfullt liv i samspel med andra.
Beskrivningen som Jönhill (1997) gör om inklusion och exklusion är användbar för att fånga
upp respondenternas upplevelser. Respondenterna är före detta intagna som har genomgått
utslussningsprocessen och upplevt livet som en individ utanför det samhälleliga. Samhället är
ett system som individen ingår i och som indirekt eller direkt påverkar individen (Svedhem,
1991).
Jönhill (1997) menar att ingå i ett samhälle innebär det att man har förväntningar på sig. I det
moderna samhället påtalar författaren att individerna själva väljer och motiverar sig till olika
system. Socialtjänsten yttrar sig om att individerna själva har det yttersta ansvaret och betonar
att klienterna är vuxna människor med egenansvar men som av någon anledning hamnat i en
position där man är i behov av insatser från bland annat Socialtjänsten och Kriminalvården.
Som individ i dagens samhälle är man normalt sett inkluderad i olika typer av system såsom
politiska eller ekonomiska. Via dem får man tillgång till andra system som till exempel
rättssystemet. Skulle man däremot sakna exempelvis arbete eller pengar kan det leda till att
man mister sin bostad som i sin tur påverkar andra typer av relationer. En ond cirkel bildas och
utan bostad och pengar kan det innebära att man möter svårigheter för tillgång till andra system
(Jönhill, 1007). En klient som kommer ut från anstalt och beroende av pengar och bostad och
inte får hjälp med dessa svårigheter innebär att klienten blir vad Jönhill (1997) kallar för
exkluderad. En person som blir utesluten från det sociala systemet kan liknas vid fredlöshet
och bannlysning.

8. Resultatdiskussion
Budgeten är styrande i det stora hela, även om en kommun enligt Socialtjänstlagen har det
övergripande ansvaret att varje enskild individ ska få stöd och hjälp innebär det inte att andra
myndigheters ansvar förminskas. Trots det faktum är det problematiskt i samverkan med
Socialtjänsten på grund av de interna avdelningar klienten har förhålla sig till, en klient är oftast
i behov av flera handläggare vilket kan bromsa processen under samverkandet i och med olika
långa handläggningstider. Upplevelsen av att stöta på patrull när det gäller avtal mellan
myndigheter angående behandling är även märkbart. Här kan ett gott exempel tas från tidigare
nämnd forskning hämtad från USA där Socialtjänsten är direkt kopplad till Kriminalvården och
verkar på plats från första början i utslussningsprocessen hos Kriminalvården(Yamatani &
Spjeldnes, 2011), vid detta forskningsprojekt visade det sig vara så pass hög effektivitet att
återfallen minskade med 50 %. Utslussningsprocessen är den kanske viktigaste delen ur en
klients framtidsperspektiv vilket innebär att det är extra viktigt med hur den struktureras för att
motivera klienten till ett självständigt liv. Kopplingen till systemteorin ligger nära till hands
eftersom det sociala nätverket har stor påverkan på den psykiska hälsan, de klienter utan
nätverk har då större behov av föreningslivet när det egna sociala livet är obefintligt.
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Kunskaper om samverkan som Danermark och Kullberg (1996) understryker är att om
samverkan skall lyckas bör alla berörda parter redan vid starten bygga en gemensam
utgångspunkt, vilka mål, principer och etiska förhållningssätt som skall gälla. Författarna
sammanfattar de gynnande faktorerna för lyckat samverkande, verksamheten är organiserad i
gemensamma distrikt, verksamheten är samlokaliserad till ett gemensamt hus, den
administrativa och politiska ledningen samt finansieringen av verksamheterna är samordnade,
att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lag föreligger. Enligt våra
respondenter finns det utrymme för samverkan men att den inte är tydlig och inte tillgänglig
eller inte implementeras i organisationerna vilket gör att önskemålen finns men det möts inte
upp. Såsom författarna skriver om samverkan hade det varit önskvärt om myndigheterna kunde
enas och ha gemensamma mål där klienterna står i fokus. Tvärtom framgår det att på grund av
riktlinjer och ekonomi står inte klientens bästa i centrum och då kan man ifrågasätta vad syftet
med dessa myndigheter faktiskt är.
Den kunskapsgenomgågen som genomförts för studien, intervjuerna och tidigare forskning
pekar på att samverkan mellan Socialtjänst och Kriminalvård skulle gynna klienterna och även
samhället. Det har framkommit att det finns brister, det beror på vem man pratar med och vilka
erfarenheter och upplevelser dessa personer har men i det stora hela framkommer det att det
finns brister som skulle kunna åtgärdas. Övergripande avtal mellan myndigheterna, engagerade
handläggare och mer resurser till dessa myndigheter för att samverkan skall fungera smidigare
är några åtgärder som nämnt i studien och som vi anser behövs. Den hjälpen man får ska inte
bero på vilken handläggare som handlägger ärendet eller i vilken kommun man bor i. Alla
dessa delar kan beskrivas som delsystem som ingår i ett större system, Sverige. För Sveriges
och individernas bästa bör vi ta ställning till vilka faktorer som påverkar dessa individers
möjlighet till ett meningsfullt liv i frihet. Det är inte bara individerna och samhället som
påverkas utan även exempelvis dessa individers familj och andra anhöriga. Vi anser att det bör
ligga i allas intresse att förbättra klienters liv efter fängelse.

8.1 Framtida forskning
Resultatet som presenteras i denna studie ger upphov till frågor om centraliserade riktlinjer och
mål för berörda myndigheter. Tidsbristen medförde svårigheter att undersöka frågorna på en
mer detaljerad nivå då även samverkan med polis, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och
andra stödföreningar behöver tas med i beräkningen. En mer detaljerad studie om samband
mellan återfall och samverkan mellan myndigheter och stödföreningar skulle vara fördelaktigt
ur ett samhällsperspektiv. En sådan studie skulle kunna tydliggöra om sambandet är starkt nog
att genomföra centrala riktlinjer om samverkan mellan organisationerna. Ur samhällspolitiskt
och ekonomiskt perspektiv är det väsentligt att kunna arbeta förebyggande då återfall i brott
kostar samhället åtskilliga miljoner.
Förslag på andra typer av studier inom området skulle behöva inbegripa ytterligare aspekter
såsom psykiskt ohälsa och arbetslöshet.
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9. Slutord
Hur samverkan mellan myndigheter fungerar beror på vilka tolkningar och mål respektive
myndighet har och hur dessa påverkar varandra. Vart går gränserna, vem bär ansvaret, vad är
bäst för klienten och är klienten i fokus? Dessa frågor dyker upp under samtalen med
respondenterna. Vad är det som påverkar en individs möjlighet till ett självständigt liv i frihet?
Samverkan mellan Kriminalvården och Socialtjänsten influeras av en mängd faktorer. Långa
handläggningstider, handläggares engagemang, myndigheter som styrs av ekonomi, olika
riktlinjer, tolkningar och budget beror på vilken kommun samt mål som inte överensstämmer är
vad som sammanfattar de faktorer som visat sig påverka samverkan och individen.
Återigen kan vi konstatera att det komplexa samverkandet mellan så många myndigheter vid en
och samma klient skapar förvirring när frivilligheten är styrande. En missbrukande och
kriminell individ har tydliga svårigheter att leva ett strukturerat liv. Som studiens rubrik antyder
finns många kockar inblandade för att återställa oredan i klientens kaotiska liv. Skapar det om
möjligt mer oreda och förvirring när alla olika myndigheter inte arbetar sida vid sida?
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11. Bilagor
11.1 Intervjufrågor Kriminalvård
1: Hur upplever du samarbetet mellan Kriminalvården och Socialtjänsten?
2: Hur fungerar det faktiska samarbetet?
3: Vilka faktorer kan påverka för en lyckad utslussningsprocess?
4. Finns det några områden i samarbetet som skulle behöva utvecklas/ förtydligas i
styrdokument?
5: Hur upplever du möjligheterna att följa styrdokument/ lagar / riktlinjer?
6: Vi har läst rapporter om att samarbetet mellan kriminalvården och andra myndigheter
behöver utvecklas och förtydligas, hur ser du på det?
7: Det finns studier i USA som visar på att samarbete mellan Kriminalvård och socialtjänst kan
förebygga återfall, forskningen menar då att det gynnar samhället och individen. Hur hade du
velat att ett sådant samarbete såg ut i Sverige?
-

Går detta att genomföra? Vilka förutsättningar skulle krävas för ett sådant samarbete
tror du?

8: Vad upplever du är den svåraste biten gällande samarbetet? Följdfråga: är det att komma i
kontakt med rätt person/ myndighet, kommunikation, tids eller personalbrist? Otydliga lagar/
styrdokument?
9: Känner du att ni har tillräckligt goda kunskaper om varandras myndighet? Är det tydligt var
respektive myndighets slutar och nästa tar vid? Följdfråga: har du tillräckligt med kunskap för
att kunna ge den intagne utförlig information om vilka insatser respektive myndighet ska ge?
10: Har du någon uppfattning om klienters upplevelser av samarbetet mellan kriminalvård och
socialtjänst?
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11.2 Intervjufrågor Socialtjänst
1. Beskriv vilka rutiner och riktlinjer ni har gällande samarbetet med Kriminalvården vid
utslussningen.
2. Anser du att det är möjligt att följa de gällande riktlinjerna och styrdokumenten?
3. I en intervju med Kriminalvården framkom det att Kriminalvårdens mål för klienten
inte alltid överensstämmer med Socialtjänstens, hur arbetar ni för att uppnå ett
gemensamt mål?
4. Anser du att det är svårt att utgå från klientens behov gällande bostad och försörjning?
5. Ett exempel från Kriminalvården var en klient med tidigare missbruk som behövde
bostad, Socialtjänsten kunde endast erbjuda härbärge. Socialtjänsten kunde uppfylla ett
behov, bostad, men det var kanske inte det mest lämpliga. Hur förhåller du dig till det?
6. Om du hade haft möjlighet att förändra samarbetet, inom vilket område hade det varit
då?
7. Hur ser du på de granskningar som Socialtjänsten varit med om?
8. En studie har visat att samarbetet kan utvecklas genom direkt och nära samarbete under
ett tak vid utslussningen där resultatet blev minskning i återfall med 50 %. Tror du att
det är möjligt att genomföra i Sverige?
9. För att bli prioriterad Livsstilskriminell krävs att klienten haft en hel karriär under
många år som kriminell. Skulle klienter kunna fångas upp genom liknande program i ett
tidigare stadie?
10. Har du varit verksam i andra kommuner?
11. Hur påverkas samarbetet när riktlinjer och lagar kan tolkas olika mellan kommuner?

50

11.3Intervjufrågor KRIS medlemmar
1. Berätta om din bakgrund
2. Varför behövde du hjälp av socialtjänsten?
3. Hur upplever du hjälpen du fick?
4. Var det svårt att få den hjälp du behövde?
5. Hur upplever du det stöd och hjälp som Kriminalvården har bidragit med?
6. Hur upplever du stöd och hjälp i övrigt av socialtjänsten?
7. Vad tycker du kan förbättras i utslussningsprocessen, både från kriminalvårdens och
socialtjänstens sida?
8. Anser du att samarbetet mellan kriminalvården och socialtjänsten fungerar?
9. Anser du att ett samarbete mellan kriminalvården och socialtjänsten kan påverka livet i
frihet? Det vill säga möjligheten till att få leva ett bra liv när man kommer ut från fängelse?
10. hur upplevde du kommunikationen mellan kriminalvård och socialtjänst?
11. Anser du utslussningsprocessen vara tillräckligt individuellt anpassad?
12. Kan du ge något exempel på en situation där samarbetet kunde förbättrats?
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11.4 Informerat samtycke
Hej,
Vi är två studerande vid Halmstad Högskola som heter Visare Ukehaxhaj och Cicki Kallenberg
som läser Socialt arbete, ledning och organisering. I vår c-uppsats vill vi studera samarbetet
mellan Kriminalvården och Socialtjänsten och på så vis kunna se möjliga utvecklingsområden
inom utslussningsprocessen. I vår litteraturgenomgång har det framkommit att de finns vissa
svårigheter i samarbetet och det i sin tur kan vara en riskfaktor för återfall. Syftet med studien
är att höra personalens versioner av respektive myndighet och deras upplevelser av samarbetet
och på så vis kunna tydliggöra eventuella utvecklings områden. En utgångspunkt för studien är
även om styrdokument och lagar tolkas lika eller om det även här kan förbättras trots 2007 års
reform om bättre utslussning. Arbetar myndigheter med samma vision eller mål?
Under intervjun kommer vi att, efter ditt godkännande, spela in samtalet och senare
transkribera för att tillvarata så mycket som möjligt av din värdefulla information. Fokus ligger
på att i största möjliga mån vara objektiva, det vill säga undvika att blanda in personliga
värderingar eller erfarenheter.
Vi följer Vetenskapsrådets etiska principer1 vilket innebär att Du när som helst kan avbryta din
medverkan och att den kommer att hållas anonym, du kan även avbryta din medverkan efter
intervjun fram tills uppsatsen är inlämnad, då förstörs materialet och används inte i studien. Vi
kommer inte lämna ut någon information som kan kopplas till en enskild individ samt hantera
datamaterial konfidentiellt med lösenord.
De frågor vi valt ut för intervjun kan komma att skapa en eventuell intressekonflikt vilket vi har
tagit hänsyn till genom att undvika det så långt det är möjligt, dock är det omöjligt att förutse
sådan reaktion i vissa fall och vi ber dig framhålla om en sådan situation uppstår.
Du är när som helst välkommen att kontakta oss vid funderingar!
Med vänlig hälsning:
Visare Ukehaxhaj, visuke10@hh.se 0760539855
Cicki Kallenberg, cickal12@hh.se 0735116141

Jag har blivit informerad om studien och godkänner härmed min medverkan.
Namnteckning:

1

www.codex.vr.se
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