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Abstract 
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The purpose of this study is to examine social services and prison services works with 

children who have a mother in prison, and how collaboration between the two different 

authorities function. We chose to interview four professional working in prisons and 

four professionals in the social services. The thesis results show that there often is a 

collision between the correctional authority and social service that both have different 

perspectives when it comes to children whose mothers are in prison. There are several 

issues to this interaction. We concluded that because of the two different legal 

authorities, training, knowledge of each other's activities and assignments, there are 

shortcomings in cooperation between authorities. The professionals are aware of the 

shortcomings but nobody is doing anything about it. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur företrädare inom kriminalvården och 

socialtjänsten arbetar med barn som har en mamma på anstalt samt vad samverkan 

mellan myndigheterna har för funktion. Vi har valt att intervjua fyra professionella som 

arbetar inom kriminalvården och fyra professionella som arbetar inom socialtjänsten. 

Resultatet visar att myndigheternas olika lagstiftningar, utbildningar, kunskap om 

varandras verksamheter, uppdrag samt olika synsätt på barnperspektivet försvårar 

samverkan mellan myndigheterna.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som var villiga att ställa upp på 

intervjuer. Framför allt ett tack till vår handledare som har väglett oss och stöttat oss in 

i det sista. Våra nära och kära ska även ha ett stort tack för att de har funnits där för 

oss under denna tid. 
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1. Inledning 
 

1.2 Problemformulering 

Barnombudsmannen (2004) skriver att bristen på samverkan mellan bland annat 

socialtjänsten och kriminalvården har medfört att barn till frihetsberövade föräldrar inte 

uppmärksammas (Barnombudsmannen 2004, s.18). Socialtjänsten är en myndighet som 

arbetar med barn i utsatta situationer. Socialtjänsten ska enligt lag särskilt 

beakta barnets bästa (2001:453 Socialtjänstlagen, SOL). Enligt socialtjänstens 

lagstiftning så har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som far 

illa får den hjälp de behöver (prop. 1989/90:28 s.67). Socialtjänsten ska även i en 

situation där ett barns förälder blir dömt till fängelsestraff samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs ifall barnet far illa eller riskerar att fara illa 

(2001:453 SOL). Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar såsom bland 

annat kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten, om de i sin 

verksamhet uppmärksammar något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa 

till barns skydd (2001:453 SOL). Socialstyrelsen (2004) skriver att ”Barn med 

frihetsberövade föräldrar kan ofta antas behöva någon form av stöd från socialnämndens 

sida. Det är därför nödvändigt att kriminalvården uppmärksammar socialtjänsten på 

dessa barn” (Socialstyrelsen 2004, s.25). 

I sin rapport skriver Barnombudsmannen (2004) att kriminalvårdens verksamhet inte 

utgår från barnens vilja när det gäller kontakten mellan barn och frihetsberövade 

föräldrar, vilket innebär att de inte uppmärksammar barnen.  Det brister i socialtjänstens 

och kriminalvårdens samverkan enligt barnombudsmannen och för barnens bästa och 

deras behov måste myndigheternas samverkan förändras och förbättras 

(Barnombudsmannen 2004, s.8). I sin avhandling påpekar även Björkhagen (2009) att 

myndigheter där ibland kriminalvården inte uppmärksammar de behov barn behöver. 

Detta har resulterat till att myndigheter som är i kontakt med barn som har en 

frihetsberövad förälder inte har skapat rutiner utifrån barnperspektivet (Björkhagen 

2009, s.12). 

Björkhagen (2009) skriver att socialtjänsten är en myndighet som kan ha kontakt med 

barn då deras mamma är intagen på anstalt. Barnen som Björkhagen (2009) har mött 

upplevde att socialtjänsten inte var tillgängliga då de behövde någon att samtala med 



 

 

 

8 

 

och få stöd. Detta kan skapa svårigheter för barnet att bearbeta sina känslor (Björkhagen 

2009, s.12). 

Tidigare forskning har pekat på att det brister i samverkan mellan kriminalvården och 

socialtjänsten gällande barn som har en frihetsberövad förälder. Dessa barn 

uppmärksammas inte av myndigheter vilket leder till att barnen inte får det stöd de 

behöver. Detta väcker frågor kring hur båda myndigheterna arbetar med barn som har 

en frihetsberövad förälder samt hur samverkan mellan myndigheterna ser ut. För att 

avgränsa oss har vi i denna uppsats valt att undersöka hur företrädare för kriminalvården 

och socialtjänsten, beskriver sitt arbete och samverkar sig emellan när barn har en 

mamma på anstalt. Anledningen till att vi har valt att fokusera på mammor är att barn 

oftast är placerade under mammans fängelsevistelse men när en pappa är intagen bor 

barnet oftast med mamman. Det är därför intressant att undersöka hur myndigheterna 

arbetar med barn i dessa omständigheter. För att få en förståelse för hur myndigheternas 

företrädare resonerar kring samverkan sig emellan och arbete med barn som har en 

mamma på anstalt har vi intervjuat professionella från dessa myndigheter. Vi har även 

använt oss av tidigare forskning och teorier om samverkan. Inom samverkan finner vi 

begrepp som språk/kommunikation, makt, kunskap, professioner intressanta som 

Danermark belyser. Vi anser att en teoretisk förståelse om samverkan och tidigare 

forskning kan ge oss ett perspektiv på arbetet med barn som har en mamma på anstalt 

och samverkan mellan myndigheterna.  

1.3 Syfte  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för kriminalvårdens och socialtjänstens 

arbete med och samverkan sig emellan när barn har en mamma på anstalt. 

1.4 Frågeställningar 

Hur ser kriminalvårdens respektive socialtjänstens arbete ut med barn som har en 

mamma på anstalt? 

På vilket sätt sker samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten och vad 

främjar/hindrar samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i arbetet med barn 

som har en mamma på anstalt? 
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1.5 Avgränsning 
 

Vi har i vår undersökning avgränsat oss genom att enbart intervjua professionella inom 

socialtjänsten och kriminalvården. Den information vi tagit del av har vi enbart samlat 

från två socialtjänster och en kriminalvård. Den samverkan vi avser undersöka är den 

mellan kriminalvårdsanstalt och socialtjänsten kretsar kring mamman och barnet. Vi har 

i vår uppsats valt att välja bort intervjuer med både barn och mammor eftersom vi 

fokuserar på professionellas arbete och samverkan sig emellan med barn som har en 

mamma på anstalt. 

 

2. Bakgrund 

 
2.1 Socialtjänstens arbete 
 

Socialstyrelsen (2006) skriver att socialtjänstens huvudsakliga uppdrag är att både 

hjälpa och värna om barn som behöver stöd vilket innebär att socialtjänsten ska utgå 

från ett preventivt och konsulterande arbete (Socialstyrelsen 2006, s.13). Socialtjänstens 

skyldighet är att utreda enligt 11 kap. 1§ vad gäller barn och unga (Socialstyrelsen 

2006, s.26). ”När en socialsekreterare har öppnat en utredning ska den vara slutförd 

inom fyra månader (2001:453 Socialtjänstlagen, SOL). Socialtjänsten är skyldiga att 

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör 

barn som far illa eller riskerar att fara illa på ett övergripande plan (2001:453 

SOL). Socialtjänstens mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (2001:453 SOL)”. 

 

2.2 Kriminalvårdens arbete  
 

Ekblom, Engström & Göransson (2011) skriver att de människor som kriminalvården 

avser arresterande, häktade och de människor som fängslats med anledning av andra 

orsaker är kriminalvårdens uppdrag att arbeta med. Kriminalvården ska arbeta för att 

straff ska genomföras på ett rättssäkert sätt och förhindra att allt fler brott upprepas samt 
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att åtal ska ske produktivt. Kriminalvårdens ansvar är att tillämpa fängelsestraff och 

skyddstillsyn inom kriminalvårdens område. Ytterligare ansvar som kriminalvården har 

är övervakning av villkorligt frigivna, att tillämpa samhällstjänst, genomföra 

personutredningar (Ekblom, Engström & Göransson 2011, s. 175-176). Ekblom, 

Engström & Göransson (2011) beskriver att socialtjänsten och kriminalvården 

samverkar kring att ta beslut angående insatser som tillgodoser den enskilde (Ekblom, 

Engström & Göransson 2011, s. 296-297). ”Kriminalvården i anstalt ska samverka med 

kriminalvårdens enheter vid planering av insatser, om det krävs ska de samverka med 

andra myndigheter och det ska ske med aktörer från dessa myndigheter med olika 

organisationer planera och utföra en samverkan gällande insatser med andra 

(2003:410)”. 

 

3. Tidigare forskning 
 

3.1 Barn med föräldrar i fängelse 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) är något Sverige har infört men enligt 

Brodin (2009) verkar det som att Sverige har svårt att följa konventionen. Barn har 

rättigheter till att deras behov ska tillgodoses och barn ska respekteras, detta är 

konventionens väsentligaste syfte. Hon menar att det är viktigt att ge barn en möjlighet 

att kunna påverka sitt eget liv och att det är viktigt att lyssna på barn. Enligt Brodin 

(2009) efterföljs inte detta (Brodin 2009, s.185-186).  

 

Brodin (2009) skriver att föräldrar har stor betydelse i ett barns liv är, föräldrarna kan ge 

barn kärlek och en trygghet som ingen annan kan. Barn ser ofta upp till föräldrar och 

barn som har det svårt behöver föräldrar som kan hjälpa och finnas där för dem. Det 

finns föräldrar som lever under svåra omständigheter men trots det är de mycket viktiga 

personer i ett barns liv. Det är viktigt för barn att ha vuxna i sin omgivning i besvärande 

situationer och särskilt betydelsefullt blir detta när barnets förälder inte är tillgänglig 

eller klarar av sitt föräldraskap (Brodin 2009. s.187-190). Enligt Clopton & East (2008) 

bor barn vanligtvis med modern under faderns fängelsevistelse men när modern är 

intagen i fängelse bor barn vanligtvis hos en släktning. Barn kan även placeras i 

familjehem under förälderns fängelsevistelse, detta kan vara på grund av att anhöriga 

släktingar inte är förberedda på att ta hand om barnet (Clopton & East 2008, s.195). 

Björkhagen (2009) skriver att när en förälder frihetsberövas drabbas barn (Björkhagen 
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2009, s.17). Björkhagen (2009) menar att barn till frihetsberövade mödrar genererar 

särskilda besvär eftersom fadern oftast inte finns tillgänglig när modern är intagen på 

anstalt (Björkhagen 2009, s.12).  Björkhagen (2009) skriver att om barn som har 

frihetsberövad mamma får bibehålla kontakten under fängelsevistelsen tenderar barnet 

att klara sin livssituation på ett mer tillfredsställande sätt, trots dessa svåra 

omständigheter och svåra uppväxtvillkor (Björkhagen 2009, s.45).  

Clopton & East (2008) skriver att barn som har en frihetsberövad förälder upplever att 

det är jobbigt att svara på frågor kring sin familj och sin livssituation eftersom denna 

blir förändrad när en förälder blir intagen till fängelse (Clopton & East 2008, s.195). 

Brodin (2009) refererar till Strander (2008) som menar att det fortfarande finns ett stort 

antal av dessa barn som inte har någon vuxen person i sin omgivning att samtala med 

kring sina problem, detta medför att barn självständigt försöker hantera situationen. I 

sådana situationer drabbas barns utsatthet extremt, barnen straffar sig genom att skylla 

förälderns handling på sig själva (Brodin 2009, s.189).  Clopton & East (2008) skriver 

att de professionella som arbetar och möter dessa barn kan ha svårt att hantera barns 

emotionella bekymmer och utåtagerande beteende. (Clopton & East 2008, s.195-196). 

Murray, Jansson och Farrington (2007) skriver att när en förälder hamnar i fängelse kan 

detta få förödande konsekvenser för barn som bland annat traumatiskt besök i fängelse 

med sin frihetsberövade förälder (Murray, Jansson, & Farrington, 2007, s.134). Clopton 

& East (2008) beskriver att hälften av de barnen som hälsar på sin frihetsberövade 

förälder med sin andra förälder visar utåtagerande uppföranden på visiten i fängelset. 

Raymond 7 år, en pojke till en frihetsberövad moder är ett exempel. Raymond beskriver 

att ”varje gång han ser det stora fängelset får han en kall och dålig känsla i magen, han 

beskriver att det är som när han har ätit för mycket glass”. Under sitt besök med modern 

gråter Raymond och frågar när hon får komma hem igen. Raymond är ett av de barnen 

som visar på beteendemässiga reaktioner vid ett besök i fängelset (Clopton & East 

2008, s.196). 

3.2 Samverkan mellan myndigheter 
 

Enligt Bergmark & Lundström (2005) är ”information” ordet som uttryckligt beskriver 

samverkan (Bergmark & Lundström 2005, s.10). Samverkan har en stark ställning 

eftersom den för samman aktörer mellan olika myndigheter i närmiljön som alstrar 

framtida kontakter (Bergmark & Lundström 2005, s.2). Hjortsjö (2005) skriver att 
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begreppet samverkan kan upplevas som något bra eftersom det främst framgår som 

något gynnsamt när man samtalar kring det. Samverkan skapar ett produktivt arbetssätt 

både för de professionella som samverkar och individerna som berörs av detta (Hjortsjö 

2005, s.189). Bergmark & Lundström (2005) skriver att samverkan är till fördel för 

myndigheter för att skapa ett produktivt arbete och sammanbinda olika professionellas 

kunskaper för att uppnå preventiva insatser (Bergmark & Lundström 2005, s.11). Bolin 

(2011) beskriver hur samverkan mellan två myndigheter kan gå till och hon beskriver 

det utifrån bland annat två faktorer. Den första faktorn är strukturering av arbetet där 

både planläggning av arbetet på både lång och kort sikt är en viktig del i samverkan. En 

annan faktor är pågående omplanering och intensiv kommunikation där information 

kontinuerligt byts ut mellan professionerna så att man kan se om något förbättras eller 

försämras så att man kan planera om en insats. (Bolin 2011, s. 243, 245). Hjortsjö 

(2005) skriver att samverkan ger de professionella en möjlighet att se vad de kan tillföra 

och ta till sig från den andra parten i en samverkan. De olika perspektiven som kan 

uppstå i en samverkan myndigheter emellan kan ses som ett sätt att sträva efter samma 

mål och inte skapa en strid mot varandra (Hjortsjö 2005, s.191).  

 

Bergmark & Lundström (2005) betonar att det i samverkan mellan myndigheterna är 

nödvändigt att hålla sig informerad kring den andra myndighetens insatser. Det är 

viktigt att veta vad insatsen innebär, hur det aktuella ärendet hanteras vilket innebär att 

myndigheten granskar hur samarbetspartnern arbetar och handlar i situationer. 

Bergmark & Lundström (2005) beskriver synergiaspekten, att samverkan sker för att 

man ska kunna föra samman kompetens från olika yrken men även ta del av andras 

arbetsmetoder och perspektiv. Författarna betonar att samverkan mellan myndigheter 

gynnar den enskilde genom sammanbindning av insatser (Bergmark & Lundström 2005, 

s 10-11).   

 

Hjortsjö (2005) framhåller att samverkan mellan myndigheterna inte alltid är smidig och 

att det finns några faktorer som skapar svårigheter och påverkar samverkan. Det kan 

bland annat handla om att myndigheters olika perspektiv och professionernas olika 

ansvarsområden som kan vara till nackdel för samverkan. De parter som ska samverka 

kan inte alltid anta att det kommer leda till vinster i samverkan. I samverkan ska de 

inblandade myndigheterna ha en positiv inställning till samverkan även ta risker om att 
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våga släppa på gränserna. De ska samtidigt vara medvetna om de begränsningar de har i 

sitt arbete.  Detta ovan är exempel på vad som kan utgöra en smidig samverkan 

(Hjortsjö 2005, s.189).  

 

4. Teori 

Vi väljer att använda oss av Danermark som teoretisk utgångspunkt i vår uppsats. Vi har 

använt olika författare för att komplettera det Danermark poängterar i sina definitioner 

kring samverkan. Samtliga författare är Fridolf (2004), Huxham & Vangen (2005) och 

Frick (2011). Danermark har beskrivit samverkan utifrån sina egna erfarenheter som 

han använt som utgångspunkt. 

4.1 Samverkan  
 

Danermark (2006) förklarar samverkan som en målinriktad handling (Danermark 2006, 

s.15). Danermark (2006) , Fridolf (2004) och Huxham & Vangen (2005) menar att 

samverkan genomförs i samarbete med olika organisationer där det förekommer olika 

professioner som arbetar mot ett förenat syfte. Syftet bland en del organisationer som 

samverkar är att arbeta med och hjälpa människor (Danermark 2006, s.15, Fridolf 2004, 

s.15, Huxham & Vangen 2005, s.61). Huxham & Vangen betonar att syftet kan orsaka 

oordning i samverkan på grund av de olika målen, vilket kan skapa konflikter mellan de 

olika myndigheterna (Huxham & Vangen 2005, s.61).  Danermark (2006) ger exempel 

på myndigheter som enligt lag ska samverka är socialtjänsten, skola samt hälso- och 

sjukvård. Detta är exempel på människobehandlande organisationer. De olika 

professionerna är styrda av olika lagar och olika ställningar i en myndighet (Danermark 

2006, s.15).  

 

4.2 Professioner i samverkan 
 

Danermark (2006) , Huxham & Vangen (2005) och Fridolf (2004) beskriver ett problem 

med samverkan är att de inblandade yrkeskategorierna och de olika professionerna ser 

ett problem på olika sätt. Det förekommer därför ofta skildra åsikter kring hur ett 

problem ska lösas i en samverkan mellan olika organisationer (Danermark 2006, s. 16-

17, Huxham & Vangen 2005, s.63, Fridolf 2004, s.9). Fridolf (2004) skriver att de olika 

professionerna har sina specificerade kunskaper om hur de arbetar med olika uppdrag 
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(Fridolf 2004, s.9). Danermark (2006) beskriver att det finns skillnader i olika synsätt 

inom professionerna som arbetar inom människobehandlande organisationer. 

Danermark (2006) tar upp ett exempel om en stökig elev. Han menar att den stökiga 

eleven är ett pedagogiskt dilemma utifrån lärarens uppfattning medan en kurators 

uppfattning av elevens avvikande beteende blir ett socialt eller psykologiskt problem 

(Danermark 2006, s.16-17).  

 

4.3 Makt i samverkan 
 

Danermark (2004) beskriver makt som ett ledande perspektiv i samverkan men som inte 

ofta omtalas. Makt och maktutövning är hela tiden närvarande i arbetet men dyker upp 

under andra termer som kontroll, handlingsutrymme, medverkan, autonomi och 

inflytande (Danermark 2004, s.9). Danermark (2004) skriver att professionellas makt 

styrs beroende på yrkets status (Danermark 2004, s.49). Fridolf (2004) beskriver att 

makt kan uppstå när myndigheter som samverkar granskar varandras samverkan och 

detta skapar ett försämrat arbete hos myndigheten (Fridolf 2004, s.46). Danermark 

(2004) skriver om begreppet haloeffekten som innebär att yrkets status avgör vilken 

inverkan man har i en viss kontext och där kunskapen gällande inverkan inte har lika 

stor betydelse (Danermark 2004, s.49). Danermark (2004) beskriver att på en arbetsplats 

fördelas ansvar mellan olika professionella genom lagstiftning och olika regelverk. Man 

kan aldrig delegera ett ansvar som en professionell fått på en arbetsplats. Danermark 

(2004) menar att om det finns en enskild person som har ansvar att ta beslut kan inte en 

grupp som samverkar bestämma kring den enskildes beslut. Den som har ansvaret får 

makt i dessa situationer och samverkansgruppens handlingsutrymme kan avgränsas 

(Danermark 2004, s.53). Huxham & Vangen (2005) framhåller att beroende på vilken 

position man har i en organisation kan det påverka samverkan. Ledare i en organisation 

använder sin position och kunskap för att påverka samverkan (Huxham & Vangen 2005, 

s.208).  

 

4.4 Kunskap 

Danermark (2006) påpekar att en viktig faktor gällande samverkan mellan 

organisationer är hur de professionella planerar samverkan. Om myndigheter i 

samverkan med varandra formar och samordnar insatser kompletterar de varandras 

kompetenser som gynnar den enskilde (Danermark 2006, s.17). Danermark (2006) 
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beskriver att ett hinder i samverkan mellan myndigheter förutom författningar, 

instruktioner och rättsliga bestämmelser är att organisationer har annorlunda interna 

regler, fackliga överenskommelser och yrkesetiska koder (Danermark 2006, s.44). 

Danermark (2000) och Fridolf (2004) beskriver att när två myndigheter samverkar är 

det bra att ha insyn i den andra myndighetens lagar och förordningar (Danermark 2000, 

s.43, Fridolf 2004, s.9). Fridolf (2004) menar även att bristande kunskap om de 

professionellas olika arbetssätt kan vara ett hinder i samverkan (Fridolf 2004, s.9). 

Danermark (2000) anser att många professionella uttrycker att lagen utgör hinder för 

dem att ta ett visst beslut, eller göra på ett visst sätt. Om man möter detta i samverkan 

menar Danermark att man själv ska ta reda på vad lagen egentligen säger (Danermark 

2000, s.43). 

4.5 Språkliga olikheter/ kommunikation i samverkan 
 

Danermark (2000) , Fridolf (2004) och Frick (2011) skriver att i samverkan möts olika 

myndighetspersoner med olika professioner. När de samverkar kan det förekomma 

särskilda språkliga uttryck från parterna som skapar hinder i samverkan. Det är 

betydelsefullt att avstå från svårbegripligt språk när man samverkar med andra 

myndigheter (Danermark 2000, s.29, Fridolf 2004, s.19, Frick 2011, s.19). Danermark 

(2000) skriver att det är viktigt att använda sig av ett tydligt språk vid samverkan för att 

inte utesluta personer som inte har samma kunskap om ämnet. Detta är en ömsesidig 

process som innebär att den som lyssnar bör känna till andra myndigheters språk för att 

inte blir utestängd. Detta kan medföra en mer lättsam samverkan (Danermark 2000, 

s.31). Danermark (2000) påpekar även att det i samverkan är betydelsefullt att ha 

kunskap om de andra myndigheternas olika begrepp. Detta är till fördel för att få 

kunskap om hur andra myndigheter ser på ett specifikt problem, därmed visas respekt 

att man förstår olika myndigheters uppdrag (Danermark 2000, s.30). Frick (2011) 

poängterar att det är viktigt att professionella gör sig förstådda i samtal med andra 

professionella i andra professioner (Frick 2011, s.19). Danermark (2004) , Frick (2011) 

skriver att i samverkan är det viktigt att byta information och kommunicera med 

varandra (Danermark 2004,s.17-18, Frick 2011, s.18). Danermark beskriver att kontakt 

mellan professionella kan ske via telefon, personliga möten eller via e-post. 

Informationen och kommunikationen mellan myndigheterna har en betydelse för hur 

parterna upplever sin samverkan (Danermark 2004, 17-18). Frick (2011) belyser att 
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hinder i kommunikationen kan bland annat bero på att myndigheterna har olika syften 

med samverkan (Frick 2011, s.18-19). 

 

5. Metod 
 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutik. Sjöström (1994) skriver att 

hermeneutik innebär att forskaren ska uppmärksamma fenomen enskilt, i helhet och i 

förhållande till det som finns i närmiljön samt få en uppfattning om olika sätt att agera i 

det man utför. Sjöström (1994) menar att om forskaren har denna kunskap skapas en 

förmåga till att i relation med individer kunna agera och förstå deras olika situationer 

(Starrin & Svensson 1994, s. 77).  Thomassen (2008) skriver att hermeneutik innebär 

hur vi människor tolkar texter vi läser utan även förståelsen av betydelsen i alla 

strukturer av humant samspel och kommunikation (Thomassen 2008, s. 102). 

Det handlar om hur vi i vår studie tolkar texter vi läst samt hur vi tolkar det våra 

respondenter sagt samt hur respondenterna har tolkat det vi har förmedlat. Vi ska få en 

uppfattning kring socialtjänstens och kriminalvårdens arbete samt samverkan sig 

emellan med barn som har en mamma på anstalt. Genom att vi intervjuar de 

professionella och läser in oss om ämnet skapar vi en helhet kring det vi undersöker. 

När vi började läsa om detta ämne hade vi en förståelse utifrån tidigare forskning om att 

det fanns brister i samverkan mellan myndigheterna. När vi genomförde våra intervjuer 

fick vi en annan förståelse om hur samverkan mellan myndigheterna ser ut och vad som 

främjar/förhindrar samverkan, vilket medförde en annorlunda uppfattning kring ämnet. 

Vi fick annorlunda uppfattning eftersom respondenterna delade med sig av sina 

erfarenheter kring ämnet. 

5.2 Kvalitativ metod 
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning. Holme & Solvang 

(1997) skriver att kvalitativ metod handlar om att forskaren skapar sig en kunskap kring 

de problem som forskaren undersöker genom insamling av material vilket medför en 

mer lättsam insikt i problemet (Holme & Solvang 1997, s.14). Bryman (2012) skriver 

att det finns ett flertal olika metoder i den kvalitativa forskningen, exempel på dessa är 

diskurs-samtalsanalys, fokusgrupper, analys av texter och dokument, 
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etnografi/deltagande observation samt kvalitativa intervjuer (Bryman 2012, s.344). 

Bryman (2012) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en 

intervjuguide, trots det är respondenterna oberoende av intervjuguiden och kan svara på 

frågorna i stor utsträckning. Följden på frågorna behöver inte ställas efter varandra och 

för att få fram det som efterfrågas kan man även ställa följdfrågor (Bryman 2012, 

s.415). Den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade intervjuer anser vi är mest 

lämplig för vår studie. Intervjuer gör det möjligt för oss att inhämta uppgifter från de 

professionella som är involverade i samverkan och få en förståelse om myndigheternas 

samverkan och arbete med barn som har en mamma på anstalt. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att de är flexibla och medför därmed en mer avslappnad 

intervju, speciellt om man berör känsliga områden. För att få ett mer utvecklat svar på 

sin fråga kan man ställa följdfrågor. Flexibiliteten kan påverka resultaten eftersom 

respondenten kan börja diskutera annat som inte berör ämnet. Intervjun kan därmed bli 

längre och det blir svårt för forskaren att veta om frågan har besvarats. 

 

6. Urval 
 

Vi har intervjuat fyra som jobbar på kriminalvården samt fyra 

socialsekreterare/barnutredare som arbetar på socialtjänsten. Vi har i vår undersökning 

sju intervjuer men åtta respondenter, eftersom vi har en intervju med två 

socialsekreterare. På grund av socialsekreterarnas höga arbetsbelastning fick vi intervjua 

dem samtidigt. Vi har åtta intervjupersoner för att få en bredare uppfattning kring båda 

myndigheternas arbete och samverkan.  Vi valde att fördela intervjuerna lika för att få 

en jämn fördelning i materialet vi samlat in från intervjuer med de båda myndigheterna. 

För att välja ut vilka personer vi ska intervjua har vi gjort ett kedjeurval. Bryman (2012) 

förklarar kedjeurval genom att den som utför undersökningen kontaktar en person som 

är lämplig för undersökningen och sedan använder sig av tips från den första 

respondenten om fler intervjupersoner (Bryman 2012, s.196). Vi kontaktade våra 

respondenter via telefon. Vid samtalen blev vi hänvisade vidare till professionella som 

arbetar med just dessa frågor. 

 

6.1 Genomförande  
 

Intervjuerna med barnutredarna genomfördes på två olika socialtjänster där vi 

intervjuade barnutredarna på deras arbetsplats. Intervjuerna med kriminalvårdarna som 
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vi hade kontakt med genomfördes utanför anstalten eftersom man inte få spela in på 

anstaltens område. Vi spelade in våra intervjuer. Att kunna lyssna på intervjuerna flera 

gånger har även varit lämpligt vid sammanställningen av resultatet, eftersom vi har 

kunnat gå tillbaka och lyssna. Bryman (2012) skriver att när man väljer att transkribera 

allt som respondenterna uttryckt sig om bevarar forskaren det respondenterna sagt 

ordagrant vilket medför mer material som kan analyseras (Bryman 2012, s.429). Vid 

transkriberingarna har vi skrivit allt respondenterna har sagt även sådant som inte har 

varit relevant till vår undersökning. Vi valde att transkribera på detta sätt för att få en 

helhet i samtalet.  

 

6.2 Arbetsfördelning 
 

Denna undersökning inledde vi med att välja ett socialt problem som vi kunde forska 

kring. Nästa steg var problemformuleringen som vi genomförde tillsammans och sedan 

sökte vi efter litteratur och vetenskapliga artiklar som vi kunde använda oss av. Vi 

delade upp läsning av litteratur och de vetenskapliga artiklarna och valde sedan de 

artiklar och den litteratur som var lämplig för vår studie. När val av lämplig litteratur 

var klar skrev vi tillsammans in det väsentligaste i arbetet. Vi diskuterade val av teori 

och metod tillsammans. Samanställningen av uppsatsen genomfördes gemensamt. 

Intervjuerna med respondenterna genomfördes tillsammans där vi ställde varannan fråga 

till respondenterna. Vi delade upp transkriberingen av intervjuerna men sammanfattade 

resultat och analys tillsammans och skrev in det i arbetet. För att i största mån avstå från 

språkliga skillnader i studien har vi författat alla avsnitt gemensamt. 

6.3 Bearbetning och analys 

Kodning är en väsentlig del i kvalitativ forskning för att analysera data från våra 

intervjuer. Bryman (2012) beskriver kodning som ett sätt för forskaren att sortera 

insamlat data efter exempelvis rubriker (Bryman 2012, s.525).  Bryman (2012) tar upp 

att forskaren kan kartlägga formella eller allmänna karaktärsdrag under en intervju, 

detta kan också genomföras med kodning (Bryman 2012, s.526). När vi sorterade vår 

insamling av data använde vi rubriker för att lättare strukturera upp det som 

intervjupersonerna uppgav. Detta medförde att vi snabbt kunde uppmärksamma de olika 

svaren på våra forskningsfrågor.  På så sätt kunde vi bedöma vilka uppfattningar som 

respondenterna var samstämmiga om samt vad respondenterna hade skilda 
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uppfattningar om. Nackdelar som vi stötte på med kodning var att det är lätt att förlora 

kontexten i det respondenterna uttalade sig om, det är lätt att tappa bort den sociala 

situationen när man plockar ut text stycken från sammanhang. 

Bryman (2012) beskriver att tematisk analys som innebär att forskaren inte fokuserar på 

hur respondenten uttryckt sig utan på vad respondenten har beskrivit. (Bryman 2012, 

s.527). När vi sammanfattade våra resultat tolkade vi enbart det som sades under 

intervjuerna och inte på vilket sätt respondenterna sa det. Fördelen med tematisk analys 

är att man kort och konkret koncentrerar sig på att leta efter svaren på 

forskningsfrågorna i utbyte mot att tolka på vilket sätt respondenterna uttalade sig på.  

6.4 Etiska överväganden 
 

Bryman (2012) skriver om de fyra etiska principerna som gäller vid forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är en av principerna och innebär att berörda personer som deltar i 

undersökningen ska informeras om syftet med studien. Deltagandet i undersökningen är 

på frivillig basis och de som medverkar har frihet till att avbryta intervjun när de vill. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som förfrågas om att delta i undersökningen 

själva får avgöra om de vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att all 

information om alla deltagare som är med i undersökningen bevaras på ett sätt att 

utomstående inte kan ta del av dem. Den fjärde principen är nyttjande kravet och 

innebär att den datainsamling forskaren får in under sin undersökning enbart får nyttjas 

för forskning (Bryman 2012, s.131-132). 

De respondenter vi har kontaktat har blivit informerade om vårt syfte med studien och 

de frågeställningar vi utgår från. Vid kontakt med respondenterna har vi fått deras 

samtycke till att medverka i studien i form av intervjuer som kommer att spelas in. Vi 

har informerat respondenterna om att de kan avbryta intervjun när de vill, att deras 

medverkan är frivillig och att vi bara kommer använda det data vi samlar in till vår 

forskning. När vi har sammanställt våra intervjuer har vi inte nämnt några namn som 

kommer upp i studien. Vi kommer även att förstöra allt material efter att uppsatsen är 

klar.  
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6.5 Reliabilitet och Validitet 
 

Patel & Davidson (2011) skriver att validitet i en kvalitativ forskning innebär hur 

forskaren lyckas använda sin tidigare uppfattning under processen. Validitet vid 

insamling av material har grund i om forskaren har genomfört en tillförlitlig förståelse 

av respondentens omvärld (Patel & Davidson 2011, s.106). Patel & Davidson (2011) 

skriver att reliabilitet i kvalitativ forskning har en annan betydelse i jämförelse med 

kvantitativ forskning. För att stärka reliabiliteten i en kvalitativ metod kan forskaren i 

intervjuer ha med ytterligare en person som vid sidan av intervjuaren lyssnar in vad 

intervjupersonen säger. En annan förutsättning för god reliabilitet är om observatören 

och intervjuaren har gått igenom materialet och förberett sig (Patel & Davidson 2011, 

s.104-105). Bryman (2012) skriver att reliabilitet inom kvalitativ forskning kan stärkas 

om forskarna skapar överenskommelse kring tolkning mellan varandra angående det 

man uppfattar (Bryman 2012, s.352). Holme & Solvang (1997) skriver att för att få en 

förstärkt validitet och reliabilitet krävs det att forskaren ständigt kritiskt granskar det 

insamlade materialet och är grundlig vid bearbetningen av materialet (Holme & Solvang 

1997, s.163). Patel & Davidson (2011) skriver att om forskaren i sin studie intervjuar 

respondenter vid ett flertal tillfällen och använder sig av densamma intervjuguiden vid 

varje tillfälle, men får annorlunda svar, kan detta bero på att respondenten kan ha ändrat 

tankesätt, fått annan kunskap kring samma frågor och därmed svarar annorlunda. 

Reliabiliteten behöver inte sjunka på grund av fler intervjuer utan det kan ligga till 

grund för en utökad undersökning (Patel & Davidson 2011, s.106). Jørgensen & Philips 

(2010) skriver att reliabiliteten kan påverkas om forskaren frångår från intervjuguiden 

och ställer frågorna på ett annat sätt än i intervjuguiden (Jorgensen & Philips 2010, 

s.120). Vi anser att vi har kunnat stärka reliabiliteten eftersom vi båda har medverkat i 

intervjuerna. För att ytterligare stärka reliabiliteten hade vi kunnat intervjua vartannat 

intervjutillfälle istället för att ställa varannan fråga. Vi har även utgått från samma 

intervjuguide vid samtliga intervjuer och hållit oss till de frågor vi har skrivit i den. 

Under bearbetningen av det insamlade materialet har vi noggrant valt ut passande och 

tillförlitliga delar av det respondenterna yttrat sig om. 

 

6.6 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer vilket vi anser var ett lämpligt metodval 

eftersom vårt syfte var att få en förståelse för kriminalvårdens och socialtjänstens arbete 
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med och samverkan sig emellan när barn har en mamma på anstalt. Vi anser att intervju 

med de professionella som arbetar med dessa frågor är en lämplig metod för att komma 

åt en förståelse i ämnet eftersom det är de professionella som arbetar närmast barnet och 

mamman i dessa frågor. Sammanlagt har vi genomfört sju intervjuer med åtta 

respondenter. Vi intervjuade kriminalvården i samma kommun men socialtjänsten i två 

olika kommuner. I en av intervjuerna var det två respondenter med under intervjun. En 

nackdel vi upplevde under intervjun var att de vid vissa tillfällen talade samtidigt, vilket 

blev oklart för oss vid transkriberingen av intervjuerna då det var svårt att höra vem som 

talade. Vid vissa tillfällen fick vi enbart fick veta hur en av respondenterna resonerade 

kring en fråga. Det som var bra med två respondenter samtidigt var att det blev mer som 

en diskussion kring ämnet, vi märkte av att de kände sig bekväma under intervjun.  

Semistrukturerade intervjuer var i vissa tillfällen till fördel på grund av flexibiliteten, vi 

upplevde emellertid att vissa av respondenterna ibland kunde tala om andra ämnen 

rörande arbetet med barn och samverkan men som inte rörde frågorna i intervjuguiden.  

Vi använde oss av kedjeurvalet vid val av respondenter. Innan vi påbörjade 

undersökningen valde en av respondenterna att inte medverka vilket skapade en oro för 

hur vi skulle fortsätta vårt arbete. I en situation där en respondent i ett sent skede väljer 

att inte medverka under en intervju är kedjeurvalet ett lämpligt urval. Urvalet var 

lämpligt på grund av att vi snabbt fick kontakt med möjliga respondenter. 

Inspelningarna under intervjuerna var ett passande val av den orsaken att vi har kunnat 

lyssna på intervjuerna ett flertal gånger. Det har varit svårt att få tag på personal från 

kriminalvården som var villiga att bli inspelade. Detta på grund av att man inte får spela 

in inom anstaltens område, till slut kom vi överens om att vi skulle träffas utanför 

anstaltens område där vi fick spela in. Vid bearbetningen av data använde vi oss av 

kodning, vi anser att det var ett mycket lämpligt tillvägagångssätt. På grund av att vi 

smidigt kunde uppmärksamma respondenternas gemensamma upplevelser och synsätt 

samt skildra upplevelser och synsätt, kring frågor som rör arbete och samverkan med 

barn som har en mamma på anstalt.  
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Med tanke på att vi medverkade under alla intervjuer samtidigt skapade det en trygghet 

eftersom vi kunde diskutera vad respondenterna hade sagt och diskutera hur vi hade 

uppfattat det som vi fick berättat under intervjun.  

7. Resultat  

Sammanlagt har åtta personer intervjuats. Fyra kvinnliga barnutredare inom två 

kommuners socialtjänst och fyra kvinnliga vårdare inom en kriminalvård. Barnutredarna 

benämns med bokstäverna barnutredare A, barnutredare B, barnutredare C, barnutredare 

D. Kriminalvårdare E, kriminalvårdare F, kriminalvårdare G, kriminalvårdare H. 

Resultatet redovisas genom att använda forskningsfrågorna som rubriker, under varje 

rubrik kommer svaren att redovisas.  

7.1 Kriminalvårdens och socialtjänsten arbete med barn då de har en 

mamma på anstalt  
 

7.1.1 Kännedom 

 

Samtliga kriminalvårdare beskriver att de får kännedom om att kvinnorna har barn 

genom att kvinnorna själva berättar det. Kriminalvårdare G och H framhåller att det ofta 

finns en socialtjänst inkopplad och att kriminalvården genom socialtjänsten också får 

veta om att en kvinna har ett barn. Enligt kriminalvårdare E och F framkommer det att 

det är kriminalvårdens placerings enhet som beslutar om barn får bo på anstalten med 

sin mamma. Samtliga barnutredare på socialtjänsten beskriver att de får kännedom om 

att ett barn har en mamma på anstalt genom att familjen varit aktuell på socialtjänsten 

tidigare. Barnutredare A och C berättar att de inte får kännedom via kriminalvården om 

ett barn har en mamma på anstalt. Barnutredare A och D säger att socialtjänsten ofta får 

kännedom om mamman exempelvis blivit häktad via polisen. Barnutredare B berättar 

att kännedom om att ett barns mamma är på anstalt kan också ske via deras socialjour 

eller mottagningsgrupp. 

 

7.1.2 Socialtjänstens och kriminalvårdens arbete med kontakten mellan med barn och 

mamma som är intagen på anstalt. 

 

Enligt samtliga kriminalvårdare är det viktigt att få information om barnet och mamman 

har en god relation och om barnet är placerat, under vilka förhållanden och hur gammalt 

barnet är. Det är också viktigt att få information om hur relationen mellan barnen och 
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mamman sett ut tidigare och det sker genom kontakt med socialtjänsten. 

Kriminalvårdare E beskriver att många intagna mammor har barn som är placerade i 

familjehem eller bor hos en släkting. Kriminalvårdare E framhåller att det viktigt att 

bibehålla kontakten mellan mor och barn ifall denna sedan tidigare varit god. 

Kriminalvårdare G beskriver att beroende på om socialtjänsten varit inkopplad tidigare 

avgör hur kriminalvården arbetar med kontakten men att de i vilket fall försöker uppnå 

är upprättad kontakt mellan barnet och mamman. Kriminalvårdare F betonar att 

kriminalvården ska hjälpa mamman att upprätta en kontakt med sitt barn, om hon så 

önskar. Enligt kriminalvårdare E är det viktigt att arbeta med barnet även om förälderns 

finns på avstånd. Mamman kan exempelvis ha mailkontakt med skolan/förskolan och 

fråga personalen hur det går för barnet i skolan/förskolan. Kriminalvårdare F berättar att 

kriminalvården nästan alltid har barn som bor på anstalten och det har varit ett dilemma 

för kriminalvården eftersom de egentligen bara arbetar med kvinnorna, de verkställer 

kvinnornas straff och behandlingsprogram. Kriminalvårdare F beskriver vidare att för 

att kriminalvårdens arbete med barnet ska bli så bra så möjligt försöker de arbeta nära 

socialtjänsten. Socialtjänstens bedömning av ärendet är viktig eftersom socialsekreterare 

beslutar om vad som är bäst för barnet. Kriminalvårdare H beskriver att det finns en 

gemensam ambition från kriminalvården och socialtjänsten att etablera kontakt med 

barnet och mamman. Är barnet placerat är det viktigt att dels arbeta med kontakten 

mellan barnet och mamman, dels med familjehemmet/släktingar och mamman.  

 

Enligt barnutredare C och D understryks det att när socialtjänsten fått veta att en 

mamma är intagen på anstalt tar de reda på vad det är för brott mamman ska avtjäna, var 

mamman kommer placeras/är placerad, när hon kommer friges och vad barnet har för 

besök möjligheter. Barnutredare B säger att barn som har en intagen mamma brukar 

oftast vara placerade i familjehem och därmed ser arbetet med kontakten mellan 

mamma och barn olika ut eftersom man måste ta hänsyn till familjehemmet vid 

planering. Barnutredare B och C förklarar att man arbetar på olika sätt utifrån barnets 

ålder, mognad och behov när det gäller kontakten mellan barnet och mamman. 

Socialtjänsten utgår från barnets egen vilja när det gäller kontakt med sin intagna 

mamma. Barnutredare B understryker att äldre barn brukar själva berätta hur mycket 

kontakt de vill ha med sin mamma och hur kontakten ska se ut. 
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7.1.3 Socialtjänstens bedömning kring kontakt mellan barn och mamma 

 

Enligt samtliga barnutredare görs en bedömning av barnets situation där socialtjänsten 

bland annat kontrollerar barnets nätverk eller om barnet varit placerat tidigare samt hur 

kontakten mellan barnet och mamman sett ut tidigare. Barnutredare B beskriver att 

bedömning av kontakten även beror på om barnet utsatts för brott av mamman. Även 

barnutredare A påpekar att det givetvis är viktigt att i bedömningen ta reda på om 

mamman utsatt barnet för brott och detta kan då hindra en kontakt mellan mamman och 

barnet eller om barnet inte vill. Barnutredare C framhåller att bedömningen kring 

arbetet och om barnet får träffa sin mamma har och göra med i vilket skick anstalten är 

och i vilket skick mamman är. Barnutredare D och C berättar att avståndet till anstalten 

har en viktig roll i bedömningen och ligger den långt iväg kan den hindra att barnet får 

upprätthålla kontakt med sin mamma.   

 

”Avståndet till anstalten också väldigt viktig del i hur vi bedömer ett umgänge i för det 

är ju inte rimligt att en fami ett barn ska åka flera dar för att träffa sin förälder” 

(Barnutredare D). 

 

7.1.4 Kriminalvårdens mottagande av barn 

 

Samtliga kriminalvårdare beskriver att när barn första gången kommer till anstalten så 

får de lämna av sig sina saker. Barn visiteras aldrig men kriminalvårdspersonalen 

visiterar barnets saker. Det första besöket är ett kortare besök för att 

kriminalvårdspersonalen ska se hur samspelet mellan mamman och barnet fungerar. 

Barn får även sova över på anstalten med sin mor eftersom kriminalvården har en 

besökslägenhet som är inredd barnvänligt.  

 

Kriminalvårdare G betonar att mottagandet av ett barn som kommer på besök och 

avlämningen är viktig och det är även viktigt att personalen som arbetar på 

kriminalvården bemöter barnet på deras nivå. Kriminalvårdare H menar att det kan vara 

svårt att bemöta barn som hälsar på sin mamma på anstalt. 

 

”Vissa barn vet ju inte om sina föräldrar sitter i anstalt utan tror att de ska hälsa på 

mamma på jobbet, det är ju svårare att bemöta. Här kommer vi och ska låsa in er här 

på mammas arbetsplats det blir ju lite konstigt. Det är svårt att arbeta med barn som 
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inte vet att deras mamma är intagen på anstalt, det är även svårt att bemöta barnet om 

inte mamman berättar det”. (Kriminalvårdare H) 

 

7.1.5 Myndigheternas insatser för barn 

 

Samtliga kriminalvårdare poängterade att de inte har några behandlingsprogram för 

barn, men att de har familjepedagoger som är anställda på anstalten som arbetar med 

barnen. Kriminalvården erbjuder barnen individuella samtal med pedagoger för att de 

ska få ta del av andra barns upplevelser av att ha en mamma på anstalt. Detta påpekar 

även barnutredare A och B som betonar att kriminalvården arbetar med barnet genom 

ett projekt där det arbetar familjepedagoger. Kriminalvårdare F beskriver att de har en 

barnombudsman på kriminalvården som arbetar speciellt med barnperspektivet och 

bevakar det bästa för barnet. Vad det gäller barnen har de inte så mycket att erbjuda. De 

har familjepedagoger som är anställda på anstalten som arbetar med barnets bästa och 

arbetar med kontakten mellan mamman och barnet.   

 

Den vanligaste insatsen för barn som har en mamma på anstalt enligt samtliga 

barnutredare är att barnen blir familjehemplacerade. Barnutredare A och B beskriver 

också sandlådesamtal som en insats. Barnutredare B beskriver även att de jobbar med 

barnen utifrån barnsamtal och ungdomssamtal som de har på socialtjänsten.  

 

7.2 Hur samverkan ser ut mellan kriminalvården och socialtjänsten enligt 

de professionella 
 

Samtliga kriminalvårdare anser att kontakten med socialtjänsten ser väldigt olika ut i 

olika kommuner. Samtliga barnutredare betonar också att samverkan med 

kriminalvården ser väldigt olika ut. Kriminalvårdare E beskriver att socialsekreterarens 

personlighet och erfarenhet har stor betydelse för samverkan. Barnutredare B och C 

understryker att samverkan med kriminalvården ser olika ut beroende på vilken personal 

som arbetar på kriminalvården och barnutredare D betonar att personkemin kan påverka 

samverkan. Samtliga kriminalvårdare beskriver att kriminalvården oftast har 

telefonkontakt med socialtjänsten och att de sällan ses personligen. Samtliga av 

barnutredarna berättar att den mesta kontakten med kriminalvården sker via telefon. 

Barnutredare B betonar att vissa anstalter hör av sig mer till socialtjänsten medan andra 

aldrig hör av sig. Samtliga kriminalvårdare beskriver att det inte blir så många besök. 
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Kriminalvårdare G och H samt barnutredare D menar att det har med geografiska skäl 

att göra. Kriminalvårdarna menar att socialtjänsten ligger långt borta i vissa fall, vilket 

medför bristande samverkan.  

 

”Men det är ju klart att man funderar ju ibland om kriminalvården till exempel kunde 

så att säga placera föräldern närmare”( Barnutredare D). 

 

Barnutredare A beskriver att det ofta kolliderar med kriminalvårdens arbete eftersom 

kriminalvården ofta vill att de ska komma till anstalterna och göra bedömningar om det 

är lämpligt för barnet att besöka mamman. Barnutredare A menar att tiden inte räcker 

till för att åka runt och göra studiebesök och att kriminalvården inte alltid förstår det. 

Samtliga kriminalvårdare beskriver att det inte finns tillräckligt med kunskap från 

socialtjänstens sida när det gäller kriminalvårdens arbete med barn. Barnutredare D 

påpekar att okunskapen skapar en försämrad samverkan mellan myndigheterna.  

 

”Nog en del som skulle kunna mycket, mycket bättre om vi hade mer kunskap om 

varandras professioner och verksamheter, hur saker och ting går till” (Barnutredare 

D). 

 

Kriminalvårdare E och H upplever att samverkan mellan myndigheterna påverkas av 

dålig kommunikation mellan de professionella.  

 

”och så har socialtjänsten som jag sa innan, en annan syn och om man inte då har en 

öppen kommunikation så kan det ju skapa irritation istället för att man liksom inte 

förstår att man inte har samma bild”( Kriminalvårdare H). 

 

Kriminalvårdare G betonar att det inte finns någonting som alltid fungerar helt bra i 

samverkan. Kriminalvårdaren menar att det är flera faktorer i samverkan som avgör hur 

samverkan fungerar. Dels beror det på klienten, socialtjänsten, kontaktmannen och vart 

kvinnan är placerad. Barnutredare A förklarar att samverkan med kriminalvården har 

blivit bättre men att det fortfarande ibland inte kan mötas halvvägs eftersom 

socialtjänsten har barnperspektivet och kriminalvården tänker utifrån ett 

föräldraperspektiv.  
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7.3 Vad förhindrar/främjar samverkan enligt de professionella på 

socialtjänsten och kriminalvården 
 

7.3.1 Kunskap om varandras arbete/lagstiftning 

 

Kriminalvårdare F menar att det brister i samverkan eftersom professionerna inte har 

någon insyn i varandras verksamheter. De har heller ingen förståelse för varandras 

regelverk eller för hur man arbetar i ett ärende. Kriminalvårdare E beskriver att 

socialtjänsten har väldigt dålig information om hur kriminalvården arbetar. 

Kriminalvårdare H menar att det finns okunskap från både kriminalvården och 

socialtjänsten vad det gäller myndigheternas uppdrag, men att det ligger i eget intresse 

att ta reda på det. Om man själv anser att det finns brister i samverkan borde man läsa 

på om varandras myndigheter för att skapa en förståelse. Kriminalvårdare G poängterar 

att olika uppfattningar om ett ärende skapar dålig samverkan mellan myndigheterna. Det 

kan bland annat handla om att kriminalvården anser att ett barn borde få ett utökat 

umgänge vid vissa tillfällen, medan socialtjänsten inte tycker det och då uppfattar 

kriminalvårdare G samverkan som mindre bra. 

 

”Jag hade en tjej nyligen som hade ett långt straff och var på väg att slussas ut, men 

socialtjänsten sa nej till att hon fick ha barnen hos sig. Efter att socialtjänsten träffade 

kvinnan så ringde de och sa att de hade gjort en felbedömning och att barnet nu 

kommer att slussas tillbaka till mamman även under tiden hon har fotboja”. 

(Kriminalvårdare G) 

 

Barnutredare C beskriver att det inte finns så mycket flexibilitet i kriminalvårdens 

arbete och att det brister i de professionellas kunskap om varandras arbete. Barnutredare 

B betonar att samverkan hade fungerat bättre om man bättre kunde förstå varandras 

arbetsmetoder och vad barnperspektivet egentligen är.  

 

”Många gånger anser kriminalvården att de har ett barnperspektiv men det är inte vad 

socialtjänsten kallar för ett barnperspektiv. Kriminalvården har jobbar mycket med den 

biologiska kärnfamiljen vilket inte alltid är bra eftersom det kan finnas fosterföräldrar 

eller plast föräldrar som är mycket viktigare och betydelsefullare i barns liv”. 

(Barnutredare B) 
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Barnutredare D berättar även att om kriminalvården hade vetat hur socialtjänsten jobbar 

med olika ärenden hade det varit enklare för socialtjänsten att göra förberedelser kring 

barnets umgängen. Barnutredaren menar att även om socialtjänsten hade vetat hur det 

fungerade på ett fängelse att socialtjänsten hade kunnat arbeta på ett annat sätt. Att man 

samtalar, lyssnar och har förståelse för varandras professioner hade gjort samverkan 

lättare mellan myndigheterna.  

 

”Hade vi haft mer kunskap om varandras arbete så hade ju saker och ting varit mycket 

enklare”. (Barnutredare D) 

 

Kriminalvårdare F och E menar att det som främjar samverkan med socialtjänsten är en 

ökad kunskap och insyn i varandras verksamheter. Kriminalvårdare F poängterar även 

att förståelse för varandras regelverk samt förståelse för hur man jobbar i ett ärende 

främjar samverkan med socialtjänsten. Kriminalvårdare H beskriver att de hinder som 

finns i samverkan är att om man själv som professionell anser att det finns brister i den 

andra myndigheten är det ens eget ansvar att ta reda på och läsa på för att få mer 

kunskap om myndigheten, detta hade främjat samverkan.  

 

7.3.2 Myndigheternas uppfattningar  

 

Kriminalvårdare G betonar att både socialtjänsten och kriminalvården har olika 

uppfattningar om exempelvis hur frekvent kontakten ska vara och hur lång tid, vilka 

kriterier som de har för besök på permissioner. Barnutredare B menar att socialtjänsten 

har andra uppfattningar kring en del ärenden eftersom de har ett helhetsperspektiv och 

eftersom de oftast känner barnet sedan tidigare. Barnutredare A och C menar att 

kriminalvårdens uppfattningar kring samverkan oftast är väldigt fyrkantiga och inrutade.  

 

Kriminalvårdare F beskriver att socialtjänsten ibland inte uppfattar hur samverkan ska 

ske när de gäller barn som kan bo på anstalten eftersom de oftast inte har kunskap om 

att ett barn kan vara placerat på anstalt. Kriminalvårdare H beskriver att socialtjänsten 

har en annan uppfattning om kvinnan än vad kriminalvården har 
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”Men det är ju samtidigt så är det ju oss för oss att säga för vi har ju kvinnan här och vi 

ser ju henne i en annan miljö och ett annat forum än vad de kanske har gjort 

tidigare.(Kriminalvårdare H). 

 

7.3.3 Perspektiv på hur man arbetar 

Barnutredare A beskriver att socialtjänsten arbetar med barnperspektivet och 

kriminalvården arbetar utifrån ett föräldraperspektiv vilket gör att de inte kan mötas 

halvvägs och därmed brister det i samverkan. Kriminalvården har inte någon förståelse 

om socialtjänstens perspektiv. Barnutredare B menar att både kriminalvården och 

socialtjänsten har olika synsätt och perspektiv utifrån hur man jobbar. Barnutredare D 

påpekar att kriminalvården inte arbetar utifrån ett barnperspektiv. Barnutredare B 

betonar att samverkan hade fungerat bättre om man bättre kunde förstå vad 

barnperspektivet egentligen innebär. Myndigheterna har olika uppdrag som kan göra det 

svårt för personalen att förstå varandra. Socialtjänstens har en ramlag som är ganska 

suddig och svår att förstå medan kriminalvården har ett mycket tydligare regelverk. 

  

”Många gånger anser kriminalvården att de har ett barnperspektiv men det är inte vad 

socialtjänsten kallar för ett barnperspektiv”( Barnutredare B). 

 

Kriminalvårdare E, F och H betonar att det enda kriminalvården kan erbjuda barnen är 

att de har en barnombudsman som arbetar med barnperspektivet och bevakar det bästa 

för barnet. Kriminalvårdare G påpekar att kriminalvården alltid utgår från 

barnperspektivet i sitt arbete med barn. 

 

”Det har ju vatt ett litet dilemma för oss det har varit lite svårt att jobba med barnen 

här för vi jobbar ju egentligen bara med kvinnorna” (Kriminalvårdare F). 

 

7.3.4  Myndigheternas språk/begrepp 

Barnutredare B betonar att de som arbetar på kriminalvården inte alltid har hög 

utbildning trots att de arbetar med svåra fall. Barnutredaren menar att det oftast är 

anstaltschefer och kriminalvårdsinspektörer som är socionomer. Det kan även därför 

vara svårt att diskutera och förstå varandra eftersom man talar olika språk. 
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”Kontaktmännen har inte alltid den rätta kompetensen och det gör det inte lätt för dem 

eftersom de kanske är utsatta för många påtryckningar”. (Barnutredare B) 

 

Kriminalvårdare F anser att båda myndigheterna till viss del talar samma språk. 

 

”Både kriminalvården och socialtjänsten är myndigheter och de pratar delvis samma 

språk båda myndigheterna har mycket dokumentation och är väldigt regelstyrda. Vi 

krockar ibland men det handlar inte om några personliga åsikter. De hinder kan man 

komma över genom att klargöra vilka förutsättningarna är vilket ger en möjlighet att 

hitta en gemensam lösning” (Kriminalvårdare F) 

 

7.3.5 Beslutstagande 

Enligt kriminalvårdare E är det socialtjänsten som fattar beslut om barnet. 

Kriminalvårdare F beskriver att kriminalvården behöver en skriftlig bedömning från 

socialtjänsten om att barnet exempelvis får medfölja/bo på anstalten. Kriminalvårdare G 

och H beskriver att socialtjänsten ibland gör orättvisa bedömningar kring kontakten 

mellan mamman och barnet och att socialtjänsten har en annan bild av kvinnan, de 

uppger att socialtjänsten inte känner kvinnan. Barnutredare C betonar att om det finns 

en regelbunden kontakt sedan tidigare mellan mamman och barnet då gör socialtjänsten 

en bedömning utifrån vilken kontakt de har haft sedan tidigare samt vilka möjligheter 

det finns för kriminalvården att ta emot barnet. Barnutredare A betonar att 

kriminalvården inte lyssnar på varför socialtjänsten tar vissa beslut och tappar därmed 

förståelsen för besluten, detta kan sätta hinder för en god samverkan. 

 

”Och att dem försöker också att lära sig att lyssna in vad det är vi inte säger, när vi har 

en historik runt en familj så menar vi eller att ha en tidigare kännedom om familjen så 

innebär detta att det funnits ex antal anmälningar eller funnits utredningar bakåt som vi 

behöver ta hänsyn till i våra beslut och i våra bedömningar” 

 

7.3.6 Kontakt/Kommunikation 

 

Kriminalvårdare F säger att den personliga kontakten påverkas av geografiska hinder. 

Det är enklare att samarbeta med socialtjänster som finns i närheten. Barnutredare D 

yttrar sig också om att avståndet mellan socialtjänsten och kriminalvården skapar hinder 
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i den personliga kontakten som försämrar samverkan. Barnutredare A framhåller att 

vara tillgänglig främjar samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten. 

Banutredaren menar att det är svårt att få tag på personal från kriminalvården. 

Kriminalvårdare F uttrycker att personliga möten med socialtjänsten skulle främja 

samverkan. Barnutredare A och C beskriver att det som hindrar samverkan med 

kriminalvården är att det är svårt att ringa till kriminalvården och få tag på personal. 

Kriminalvårdare F förklarar att kriminalvården och socialtjänsten har möjligheten till 

videokonferenser och telefonsamtal men det är för lite personliga möten. 

Kriminalvårdare H betonar att om både socialtjänsten och kriminalvården är öppna, 

kommunicerar och lyssnar på varandra är det till fördel för samverkan.  

 

Barnutredare A menar att personalen som arbetar på kriminalvården är osynliga bakom 

kriminalvårdens fasad, samverkan hade fungerat bättre om de gjorde som socialtjänsten 

och lämnar ut nummer och mejladresser så att socialtjänsten har dem tillgängliga.  

 

”Det känns väldigt opersonligt så aah men de känns ändå bra vi får ju inga 

direktnummer till dem har ju till oss men inte tvärt om och det kan jag tycka skulle varit 

ett önskemål, kriminalvården ska vara mer tillgängliga”. (Barnutredare A) 

 

8. Analys 
 

8.1 Samverkan 
 

8.1.1 Samverkan mellan myndigheterna 

 

Samverkan mellan myndigheterna ser olika ut beroende på vilken professionell de 

möter, vilken erfarenhet/kunskap, hur man arbetar, vilka beslut som tas. Denna 

samverkan sker enligt samtliga respondenter via telefon ofta på grund av geografiska 

skäl. Vidare i analysen förklarar vi mer vad de professionella anser främjar/förhindrar 

samverkan mellan de. Danermark (2006) Fridolf (2004) Huxham & Vangen (2005) 

skriver att samverkan sker mellan olika organisationer och professioner som arbetar mot 

ett gemensamt syfte (Danermark 2006, s.15, Fridolfs 2004, s.15, Huxham & Vangen 

2005, s.61). 
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8.2 Främjar/Förhindrar samverkan mellan myndigheterna  
 

8.2.2 Kunskap om varandras arbete/lagstiftning 

 

Det framkommer att det finns brister i samverkan på grund av att de professionella inom 

kriminalvården och socialtjänsten inte har någon förståelse för varandras lagar som 

myndigheterna styrs av. Myndigheterna har för lite kunskap om varandras arbetssätt 

bland annat insatser. Kunskap om varandras arbetssätt i olika ärenden hade varit till 

fördel för en god samverkan och det är varje professionells ansvar att få kunskap om 

myndigheternas lagstiftning och arbetssätt. Utifrån våra resultat från både socialtjänsten 

och kriminalvården framgår det att myndigheterna anser att det finns brister i kunskap 

om varandras verksamheter vilket Danermark (2006) Bergmark & Lundström (2005) 

Fridolf (2004) anser är en viktig del som aktörerna ska vara medvetna om. Danermark 

(2000) betonar att det är viktigt i samverkan att vara medveten om den andra 

myndighetens lagstiftning. Danermark (2000) uttrycker att det även är viktigt att själv 

ansvara för att få kunskap om den andra myndighetens lagar (Danermark 2000, s.43). 

Fridolf (2004) och Bergmark & Lundström (2005) påpekar att en väsentlig del i 

samverkan är kunskap om myndigheternas olika arbetssätt (Fridolf 2004, s.9, Bergmark 

& Lundström 2005, s.10). Bergmark & Lundström (2005) påpekar att det är viktigt för 

professionella att veta varför, när och på vilket sätt den andra myndigheten sätter in en 

insats (Bergmark & Lundström 2005, s.11). Om myndigheterna anser att det finns 

brister i kunskap kring varandras arbetssätt är sannolikheten stor till att myndigheterna 

inte vet vad det finns för olika slags insatser. Detta kan i sin tur leda till att det inte 

gynnar den enskilde eftersom det inte får någon samlad insats på grund av att det brister 

i myndigheternas kunskap om varandras arbetssätt. 

 

8.2.3 Myndigheternas uppfattningar 

 

Utifrån våra resultat har myndigheter olika uppfattningar kring ärenden, exempelvis hur 

kontakten mellan barnet och den intagna mamman ska se ut och under vilka 

omständigheter den ska ske. Myndigheterna har olika uppfattningar om individen de 

samverkar kring på grund av att dem inte arbetar utifrån samma perspektiv. Danermark 

(2004) och Fridolf (2004) Huxham & Vangen (2005) anser att om de olika 

professionerna uppfattar ett problem på olika sätt är detta problem i samverkan 

(Danermark 2004, s.16-17, Fridolf 2004, s.9, Huxham & Vangen 2005, s.63). Vi 
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reflekterar kring att de båda myndigheterna anser detta som ett problem i samverkan 

och att detta kan påverka hur de olika myndigheterna arbetar med ett ärende på grund av 

att de inte är eniga om vem som har rätt uppfattning. Detta kan bero på att 

myndigheterna lägger mer vikt i att fokusera på sin egen uppfattning eftersom de är 

inarbetade i sitt eget arbetssätt och tror det är det enda rätta. Detta kan medföra att de 

inte tar till sig den andra myndighetens uppfattningar kring ett ärende och då kan det 

skapas ett improduktivt arbete eftersom de bara ser sitt perspektiv. Samverkan kan 

försämras av detta och individen som samverkan kretsar kring hamnar i kläm mellan två 

myndigheter. 

 

8.2.4 Olika perspektiv 

 

Det framkommer utifrån våra resultat att myndigheterna arbetar utifrån olika perspektiv. 

Kriminalvården arbetar främst utifrån ett föräldraperspektiv och fokuserar framförallt på 

det som gynnar mamman. De arbetar även utifrån barnperspektivet när barn vistas på 

anstalt. Socialtjänsten arbetar framförallt utifrån ett barnperspektiv och fokuserar på vad 

som gynnar barnet. Socialtjänsten anser inte att kriminalvårdens barnperspektiv är det 

samma som socialtjänstens. Det framgår även att det är svårt att mötas halvvägs på 

grund av de olika perspektiven. Myndigheterna anser att de har kunskap om varandras 

perspektiv men att de inte har en förståelse för varandras olika perspektiv vilket hade 

underlättat i samverkan. De båda myndigheterna yttrar sig om varandras perspektiv där 

socialtjänsten påpekar att kriminalvården tar föräldrarnas parti i allra högsta grad medan 

kriminalvården misstycker kring socialtjänstens barnperspektiv om exempelvis 

huruvida barnet får ha kontakt med sin mamma eller inte. Danermark (2006) beskriver 

att interna bestämmelser och anvisningar i en myndighet kan vara en av faktorerna som 

sätter hinder för samverkan (Danermark 2006, s.44). Bergmark & Lundström (2005) 

och Hjortsjö (2005) påpekar att olika perspektiv i ett arbete sätter hinder i en samverkan 

men kan även vara till fördel eftersom man kan dela med sig av perspektiven till 

varandra (Bergmark & Lundström 2005, s.10-11, Hjortsjö 2005, s.189). Vi reflekterar 

kring att myndigheterna är medvetna om att de arbetar med och utifrån olika perspektiv. 

De olika perspektiven skiljer sig och det är svårt för myndigheterna att få en förståelse 

för den andra myndighetens perspektiv eftersom de arbetar för att deras klienter ska få 

bästa möjliga hjälp. I ärenden som berör exempelvis kontakt mellan mamma och barn 

blir detta extra tydligt eftersom kriminalvården ser mamman ur ett annat perspektiv än 
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vad socialtjänsten gör. Samverkan hade kunnat förbättras om de professionella hade haft 

en förståelse om att de arbetar på olika sätt och att det inte är föränderligt eftersom de 

arbetar med två olika åldersgrupper som inte kräver liknande insatser.  

 

8.2.5 Myndigheternas språk/begrepp 

 

I vårt resultat framkommer det att myndigheterna delvis pratar samma språk på grund 

av att myndigheterna har mycket dokumentation och är regelstyrda. Det framgår även 

det finns språkliga olikheter på grund av att de professionella har olika utbildningar 

vilket gör det svårt för de professionella att samverka. Danermark (2000) och Fridolf 

(2004) beskriver att professionella i olika myndigheter talar olika språk vilket är ett 

ständigt problem i samverkan. Det är betydelsefullt att ha kunskap om den andra 

myndighetens språk för att inte hamna utanför (Danermark 2000, s.29-30, Fridolf 2004, 

s.19). Danermark (2000) påpekar även att det är betydelsefullt att i samverkan ha 

kunskap om de professionellas olika begrepp (Danermark 2000, s.31). Frick (2011) 

betonar att det i samverkan mellan myndigheter främjar om professionella är tydliga och 

gör sig förstådda i samtal med varandra (Frick 2011, s.19). Vår reflektion utifrån 

resultaten är att professionella i samverkan med varandra inte kan göra sig förstådda på 

grund av språkliga olikheter. Detta kan skapa missförstånd mellan de professionella det 

kan skapa irritationer och utanförskap i samverkan. Att kunna bli förstådd och förstå 

andra myndigheters begrepp och språk kan ge möjlighet till att bidra mer i samverkan.  

 

8.2.6 Beslutstagande/Makt 

 

Utifrån vårt resultat framför respondenterna att myndigheterna tar olika beslut i olika 

ärenden. Myndigheterna upplever att det skapas konflikter på grund av att de anser att 

motparten i en samverkan inte alltid gör rättvisa bedömningar eller tar korrekta beslut 

kring ett ärende. Det framkommer även att myndigheterna har olika bilder av sina 

klienter eftersom de känner och vet olika mycket om klienterna. Detta skapar olika 

bedömningar vilket skapar ytterligare konflikter kring beslutstagandet. Danermark 

(2004) beskriver att beslutstagande kan vara ett hinder i samverkan då vissa 

myndigheter får ta vissa beslut och andra myndigheter har inte samma 

beslutsbefogenhet (Danermark 2004, s.32). Fridolf (2004) poängterar att ett försämrat 

arbete skapas i myndigheter då de uppstår maktförhållande (Fridolf 2004, s.46). 

Huxham & Vangen (2005) menar att beroende på vilken position man har i en 
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myndighet kan påverka samverkan (Huxham & Vangen 2005, s.208).   Vi reflekterar 

kring att eftersom myndigheterna är i ständig kontakt med sina klienter och lär känna 

dem kan det leda till att de väljer sida och kan därmed ha olika åsikter om hur ett ärende 

ska bedömas eftersom de ser sina klienter utifrån olika perspektiv. Att socialtjänsten har 

det yttersta ansvaret kring om barnet får träffa sin mamma eller inte ger socialtjänsten 

mer makt i just detta ärende. Detta är ett exempel på ett ärende som kan skapa orättvisa 

bedömningar för att socialtjänsten möjligtvis inte känner mamman på samma sätt som 

de på kriminalvården. Detta behöver dock inte innebära en orättvis bedömning eftersom 

socialtjänsten kan sedan tidigare ha en historik om mamman och barnet vilket kan ge 

socialtjänsten en bättre grund för en rättvis bedömning. Vi reflekterar kring om det i 

detta fall borde handla om tidigare historik eller om det som är här och nu. Detta är en 

komplex fråga som innehåller många delar vid en bedömning exempelvis barnets ålder, 

mognad, egen vilja men även vilket brott mamman är dömd för och i vilket skick 

mamman är. 

 

8.2.7 Kontakt/Kommunikation 

 

Det har i våra resultat framgått att myndigheterna upplever att dålig kommunikation 

sätter hinder för en god samverkan. När kommunikation mellan myndigheterna är god 

främjar det samverkan. Myndigheterna anser att det är viktigt med personliga möten och 

mer tillgänglighet när det gäller kontakt. Brist på tid för personliga möten samt 

geografiska hinder för att oftare kunna ha gemensamma personliga möten skapar en 

försämrad samverkan. Beroende på vilken professionell från den andra myndigheten 

man är i kontakt med påverkar kontakten eftersom vissa är mer öppna för en 

kontinuerlig kontakt andra inte. Danermark (2004) Frick (2011) Bolin (2011) beskriver 

att kommunikation och informationsbyte är centrala aspekter i samverkan (Danermark 

2004, s.17-18, Frick 2011, s.19, Bolin 2011, s.243,245). Danermark (2004) framhåller 

att kommunikationen kan ske på olika sätt detta kan vara exempelvis via telefon eller 

möten (Danermark 2004, s.17-18). Frick (2011) menar att olika syften med samverkan 

kan skapa brister i kommunikationen (Frick 2011, s.19). Vi reflekterar kring att det kan 

brista i kontakt och kommunikation myndigheterna emellan eftersom de inte har 

likadana åsikter om diverse företeelser i samverkan och därmed inte kommer överens, 

kommunikationen kan därmed påverkas eftersom de kan känna att det inte är till fördel 

att kommunicera om arbetssätt och beslut de är oeniga om, vilket kan vara viktigare att 
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ta upp än det de är eniga om för att förbättra insatser och göra rättvisa bedömningar. En 

kontinuerlig och god kommunikation kan ge fler tillfällen till informationsutbyte mellan 

professionella gällande arbetet kring klienterna. Detta kan vara till fördel för samverkan 

eftersom informationsutbyte kring klienter är nödvändigt för att inte skapa 

missbedömningar i exempelvis bedömningar i ett ärende och för att inte skapa onödiga 

konflikter mellan professionella. Ju mer man kommunicerar desto mer information kan 

man ta del av vilket förhindrar oklarheter i arbetet. Att vara tillgänglig och positiv till 

kommunikation med myndigheten man samverkar med kan skapa ett produktivt arbete 

och därmed en god samverkan. Det kan vara till fördel att skapa tid för personliga 

möten med samverkansparten eftersom man då kan fråga efter det man vill ha del av 

som genom en bristande kommunikation på sikt kan glömmas bort. Personliga möten 

skapar även ett tillfälle att bidra med sina åsikter kring ett ärende och ger chansen att 

inte bli missförstådd. Personliga möten kan skapa en rättvis bild av både den 

professionella som man är i kontakt med och klienten i fråga. När det gäller en 

förbättrad kontakt mellan mamman och barnet hade det kunnat vara till fördel att 

placera barn och mamma nära varandra eftersom avstånd skapar hinder för en god och 

kontinuerlig kontakt gällande personliga möten. 

 

9. Avslutande diskussion 

Vårt syfte med denna studie har varit att få en förståelse för kriminalvårdens och 

socialtjänstens arbete med och samverkan sig emellan när barn har en mamma på 

anstalt. Vi anser att vi både har fått en förståelse för hur myndigheterna arbetar med 

barnen och hur samverkan mellan myndigheterna kan ske.  

Vi har fått ta del av professionellas erfarenheter kring arbetet och samverkan 

myndigheterna emellan när ett barn har en mamma på anstalt. Utifrån deras erfarenheter 

har vi fått en förståelse kring hur socialtjänstens och kriminalvårdens arbete och 

samverkan kan se ut. Vi har även fått ta del av professionellas upplevelser kring deras 

samverkan med varandra. Vi har kommit fram till att det kan brista i samverkan på 

grund av att myndigheterna inte har någon förståelse och till viss del för lite kunskap 

om varandras lagstiftningar och arbetssätt. Myndigheterna är inte eniga om vem som 

har rätt uppfattning om hur man arbetar i ärenden där barn har en mamma på anstalt. 

Detta kan skapa ett improduktivt arbete. Myndigheterna är medvetna om varandras 
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olika perspektiv som de arbetar utefter, men har däremot ingen förståelse om varför 

parterna agerar på ett visst sätt. Det finns svårigheter i att göra sig förstådd och förstå 

varandra på grund av språkliga olikheter. Detta kan skapa missförstånd och irritationer i 

samverkan. Vardera myndighet har sin uppfattning om den klienten de arbetar med och 

en annan bild av situationen. Detta kan skapa orättvisa bedömningar och beslut som 

skapar maktförhållanden mellan myndigheterna. Det är viktigt med en kontinuerlig 

kontakt, god kommunikation och tillgänglighet för att kunna byta information med 

varandra. Personliga möten är till fördel för en god samverkan.  

Våra intervjuer, tidigare forskning samt teorier om samverkan har besvarat vårt syfte 

och våra frågeställningar. Samtliga av våra respondenter både från socialtjänsten och 

kriminalvården har angivit liknande svar kring deras upplevelser angående vad som 

hindrar/främjar samverkan. Det visar på att myndigheterna är medvetna om vilka hinder 

det finns i samverkan samt vad som främjar samverkan mellan dem. På grund av 

respondenternas liknande svar är det uppenbarligen ett problem som förhindrar en bättre 

samverkan och därmed också det arbete som är relaterat till samverkan. Slutligen kan vi 

påpeka att både det som hindrar och främjar samverkan har en påverkan i arbetet med 

barn som har en mamma på anstalt. Att samverka verkar inte relativt enkelt utifrån våra 

uppfattningar kring det vi har fått berättat för oss. Vi har en förståelse kring att det finns 

brister i samverkan särskilt med tanke på att de två myndigheterna arbetar utifrån olika 

uppdrag.  

9.1 Begränsning och förslag på fortsatt forskning 
 

9.1.1 Begränsningar  

 

I denna studie kan vi enbart kunnat uttala oss om hur de professionella som vi har 

intervjuat har beskrivit sitt arbete och deras upplevelser kring samverkan mellan 

myndigheterna. Det krävs fler intervjuer med professionella och i fler orter i Sverige för 

att kunna uttala sig om de professionellas arbete med barn och samverkan mellan 

myndigheterna, för att kunna konstatera hur det egentligen är.  

 

9.1.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att få ta del andra orsaker som påverkar en försämrad 

samverkan och fördjupa sig i hur klienten upplever situationen. Påverkas barnen på 
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grund av detta? Vad skulle man kunna göra åt detta? Eftersom vi har fått ta del av att 

barn kan bo på anstalten skulle det vara intressant att se om det finns barn som bor med 

deras pappor på anstalt? Hur de arbetar med barnet och pappa då de bor på anstalten 

tillsammans och vart är mamman? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide socialtjänst  

 

Intervjuguide socialsekreterare 

 

Hur får ni kännedom om att ett barn har en mor på anstalt? 

 

Kan du beskriva vad ni gör när ni får kännedom om att barnets mor tagits in på 

 

anstalt? 

 

Hur arbetar ni med kontakten mellan barn och mor? 

 

Vad kan utgöra hinder för att barn får träffa sin mor? 

 

Hur bedömer ni om barnet får träffa sin mor eller inte? 

 

Hur resonerar ni kring barnets bästa med dessa frågor? 

 

Hur förhåller ni er till barnets vilja? 

 

Vilka är de vanligaste insatserna för ett barn med en frihetsberövad mor? 

 

Har ni några stödprogram för barn som har en mor på anstalt? 

 

Hur ser er kontakt med kriminalvården ut när ett barn har en mor på anstalt? 

 

Hur ofta, på vilket sätt, med vilka på kriminalvården har ni kontakt med? 

 

Hur uppfattar du er samverkan med kriminalvården? 

 

Vilka hinder finns i samverkan med kriminalvården? 

 

Vad främjar samverkan med kriminalvården? 

 

På vilket sätt påverkar er samverkan med kriminalvården ert arbete med barn som har 
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en mor på anstalt? 
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Bilagor 

Bilaga B Intervjuguide kriminalvård 

 

 

Intervjuguide kriminalvårdare 

 

Hur får ni kännedom om att en mor som blir intagen på anstalt har ett barn? 

 

Vad gör ni när ni får veta att hon har ett barn? 

 

Hur arbetar ni med kontakten mellan mor och barn? 

 

Hur ser ett besök för barnet ut på anstalt? 

 

Hur arbetar ni med barnet när det besöker sin mor på anstalt? 

 

Har ni några stödprogram för barn som har en mor på anstalt? 

 

Hur ser er kontakt med socialtjänsten ut när ett barn har en mor på anstalt? 

 

Hur ofta, på vilket sätt, med vilka på socialtjänsten har ni kontakt med? 

 

Hur uppfattar du er samverkan med socialtjänsten? 

 

Vilka hinder finns i samverkan med socialtjänsten? 

 

Vad främjar samverkan med socialtjänsten? 

 

På vilket sätt påverkar er samverkan med socialtjänsten ert arbete med barn som har 

 

en mor på anstalt? 
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Bilagor 

Bilaga C Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet i Växjö. För tillfället 

skriver vi ett examensarbete som handlar om kriminalvårdens och socialtjänstens arbete med 

barn som har en mor på anstalt. Syftet med vår undersökning är att få en förståelse för 

kriminalvårdens och socialtjänstens arbete med och samverkan sig emellan när barn har en mor 

på anstalt. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att intervjua yrkesverksamma inom socialtjänst 

och kriminalvård. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 1h och vi kommer att spela in 

intervjun. Materialet kommer endast att användas till uppsatsarbetet. Vår examinator och 

handledare kan kräva in materialet, utöver det är det enbart vi som kommer ha tillgång till 

intervjuutskrifterna. I uppsatsen kommer ni att vara anonyma och materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är färdig. 

 

 

Vid frågor kan ni kontakta oss. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Belkisa Huzejrovic 

Jessica Pilat 
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