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1. INLEDNING   
 
 
1.1 Bakgrund  
 
I Sverige avtjänar ungefär niotusen personer varje år ett fängelsestraff. Hälften av dessa 
intagna är föräldrar till barn under arton år. Det finns därmed ungefär åttatusen barn varje år 
som har en förälder som sitter i häkte eller på anstalt (Hedin, 2000). Trots att det rör sig om en 
ansenlig mängd barn och att barnen riskerar att fara illa har de inte uppmärksammats 
tillräckligt (Kriminalvårdsstyrelsen & Socialstyrelsen, KVS & SoS, 1998). Litteratur visar på 
att barn till frihetsberövade påverkas negativt av deras föräldrars intagning och att de kan få 
både psykiska och beteenderelaterade problem (Melin, 1998; KVS & SoS, 1998; Marcus-
Mendoza & Sharp, 2001).   
 
Det är först på senaste tiden som föräldrars frihetsberövande erkänts som ett ämne vilket 
kräver mer forskning och insatser för barnen (Boswell & Wedge, 2002). Det finns nu en del 
internationell forskning i ämnet men den svenska är fortfarande inte särskilt omfattande. Den 
forskning som finns utgår ofta inte från barnens egna erfarenheter och upplevelser av sin 
situation. I Sverige har det utkommit två rapporter som handlar om situationen för barn till 
frihetsberövade. Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen kom i sin rapport fram till att det 
fanns en bristfällig kunskap om och fokus på barn till frihetsberövade. Det gavs också förslag 
på åtgärder om hur kriminalvården kan se till barnets bästa och förankra barnperspektivet 
(KVS & SoS, 1998). Vidare konstaterade barnombudsmannen i sin rapport att det skett 
förändringar sedan år 1998. Förbättringar bör dock göras främst vad gäller samverkan mellan 
kriminalvård och socialtjänst (Barnombudsmannen, BO, 2004). 
 
Då Sverige har anslutit sig till barnkonventionen har myndigheter som socialtjänst och 
kriminalvård ett ansvar för att utgå från den. För att kunna följa konventionen vid en förälders 
frihetsberövande behöver myndigheterna skapa rutiner som gör att de kan tillvarata barnens 
behov (BO, 2004). Det som barnen kan behöva hjälp med är att få en god daglig omsorg, 
bearbeta sina känslor i samband med frihetsberövandet och träffa sin förälder (KVS & SoS, 
1998). Kriminalvårdens skyldighet gentemot barnen är främst att främja deras kontakt med 
föräldern och ge de intagna stöd i föräldrarollen. De ska också vara uppmärksamma på om 
barnen far illa och i så fall anmäla detta till socialtjänsten. Socialtjänsten har nämligen det 
yttersta ansvaret för att barnen får det stöd och den hjälp de behöver. För att socialtjänsten ska 
kunna ta sitt ansvar för de intagnas barn behövs det dock ett större samarbete mellan 
kriminalvården och socialtjänsten (BO, 2004).  
 
Mot bakgrund av detta anser vi det viktigt att alla som möter dessa barn i sitt arbete blir 
medvetna om denna grupp barn så att de lättare kan upptäckas. Det är särskilt viktigt att 
socialtjänsten, som har huvudansvaret för barnen, får ökad kunskap om och förståelse för 
dem. Dels för att socialtjänsten ska kunna bemöta barnen på ett mer adekvat sätt men också 
för att de ska prioritera denna grupp barn i sitt arbete.   
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något arbete för barn till frihetsberövade 
och i så fall hur detta ser ut, på en kriminalvårdsanstalt och en socialtjänst i två kommuner.  
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Vårt syfte besvaras genom följande frågeställningar; 
 
• Hur ser arbetet för barnen ut på kriminalvårdsanstalten? 
• Hur ser arbetet för barnen ut på socialtjänsten? 
• Hur ser kriminalvårdsanstaltens samarbete med socialtjänsten ut gällande barnen? 
• Hur ser socialtjänstens samarbete med kriminalvården ut gällande barnen? 
• Följer socialtjänsten och kriminalvårdsanstalten lagstiftning som är relevant för arbetet 

och samarbetet gällande dessa barn?    
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Vårt arbete fokuserar främst på barn men det är myndighetspersoners syn på barnens situation 
som framkommer i resultatet. Det hade varit intressant att intervjua barnen själva men med 
hänsyn till etiska och praktiska aspekter har vi valt att inte göra det. Studien handlar om barn 
till frihetsberövade i stort vilket betyder att vi inte behandlar specifika grupper som 
exempelvis barn som bor i fängelse. En annan begränsning är att uppsatsen inte berör intagna 
på häkte utan endast de som sitter på anstalt.  Forskning och litteratur som använts kommer 
från 1990-talet och framåt. 
 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Begreppet barn har för oss innebörden av de personer som inte fyllt arton år. Ordet förälder 
har för oss innebörden av ett barns biologiska moder eller fader. Detta innebär dock inte alltid 
att de är vårdnadshavare till barnet. Kriminalvården är den myndighet som genom användning 
av häkte, fängelse och frivård ansvarar för brottsmisstänkta och dömda. Kriminalvårdsanstalt 
innebär en plats där frihetsberövade avtjänar sitt straff. Kriminalvårdsanstalt, anstalt och 
fängelse är synonymer. Frihetsberövad har i vårt arbete betydelsen av en person som berövats 
sin frihet på grund av fängelsedom. Begreppen frihetsberövad, intagen och fånge använder vi 
synonymt. Kriminalvårdare kallar vi den personal som arbetar med de intagna på anstalten 
och de som ansvarar för barnen betecknas barnombud. Den myndighet som ansvarar för att 
alla kommuninvånare får den hjälp och det stöd som de behöver är socialtjänsten. Personalen 
på socialtjänsten benämns som socialsekreterare eller handläggare. Med begreppet 
samarbete avses ett samspel mellan minst två aktörer som har ett gemensamt mål.  
 
 
1.5 Disposition 
 
Denna uppsats består utav fem kapitel. Avsikten med detta första inledande kapitel är att ge 
läsaren en introduktion till uppsatsens ämnesområde och intention. Följande kapitel handlar 
om studiens val av metod, tillvägagångssätt och etiska överväganden. Det tredje kapitlet 
består av en teoretisk referensram som inleds med en kortfattad redogörelse för relevant 
lagstiftning och begreppet samarbete. Därefter ges en basal litteratur- och forskningsöversikt 
om barnens situation. Kapitel fyra består av arbetets centrala del nämligen resultat och analys. 
Här ges en beskrivning och tolkning utifrån intervjumaterialet som kompletteras med 
klargörande citat. Analysen utgår från innehållet i den teoretiska referensramen. Slutligen 
utgörs kapitel fem av en diskussion där svaren på syfte och frågeställningar presenteras och 
diskuteras. I diskussionen ges avslutningsvis förslag till framtida forskning.  
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2. METOD 
 
 
2.1 Metodval 
 
Vår uppsats har en deskriptiv karaktär men även en explorativ då området är förhållandevis 
outforskat och studier av vårt slag inte har gjorts i någon stor utsträckning. Mot bakgrund av 
detta var en kvalitativ metod lämplig att använda sig av (Starrin & Svensson, 1994). Det kan 
också vara svårt att göra en kvantitativ studie och generalisera när forskningsområdet är 
relativt outforskat (Halvorsen, 1992). I undersökningen har vi använt oss av en fallstudie 
vilken är användbar då vi vill beskriva en ny inriktning av forskningsområdet (Merriam, 
1994). Fallstudien utgjordes av två undersökningsenheter vilka är en socialtjänst och en 
kriminalvårdsanstalt. Vi har gjort en ingående beskrivning av få undersökningsenheter vilket 
är ytterligare en anledning till valet av att göra en fallstudie.  
 
Vi har gjort fyra halvstrukturerade intervjuer med anställda på en socialtjänst och en 
kriminalvårdsanstalt. Vi valde att göra intervjuer för att få en fördjupad förståelse om 
informanternas bild av verkligheten samt deras tankar om ämnet (Merriam, 1994). Det var 
vidare lämpligt att göra intervjuerna halvstrukturerade då vi kunde använda oss av öppna 
frågor vilka modifierades under intervjuernas gång. Detta var till hjälp för oss då vi hade lite 
bakgrundsinformation att utgå ifrån.  
 
 
2.2 Urval  
 
Då vår studie är kvalitativ var det lämpligt att göra ett icke-sannolikhetsurval. På grund av 
vårt urval kunde vi inte dra några allmängiltiga slutsatser vilket inte heller var vår intention 
(Halvorsen, 1992). Vi ämnade istället ge ett exempel på hur verkligheten kan se ut. Det skulle 
dock vara möjligt att göra en analytisk generalisering då det troligtvis ser ungefär likadant ut 
på andra socialtjänster och anstalter (Kvale, 1997). Den typen av icke-sannolikhetsurval vi har 
använt oss av är strategiskt urval. Detta valde vi för att kunna få tag i informanter med 
kunskap om och erfarenhet av vårt ämne.  
 
Ett strategiskt urval gjordes bland Sveriges kriminalvårdsanstalter och en av de större valdes 
ut. På grund av anstaltens storlek förmodade vi att den hade ett utvecklat arbete med barn till 
frihetsberövade. Vi ringde till kriminalvårdschefen på fängelset som föreslog att vi skulle 
prata med ett av barnombuden. Vi kontaktade denna person som i sin tur involverade det 
andra barnombudet. Flera socialtjänster i landet kontaktades per telefon men ingen tyckte sig 
ha tid eller tillräcklig erfarenhet för att delta i vår studie. Slutligen hittade vi en socialtjänst 
som hade ett intresse för ämnet och uppsatsen. Enhetschefen gav förslag på två intervju-
personer inom individ- och familjeomsorgen som kunde tänkas ha kunskap i ämnet. Vi 
använde oss här av snöbollseffekten som urvalsmetod då cheferna fick ge oss förslag på 
lämpliga informanter (Halvorsen, 1992). 
 
Våra undersökningsenheter befinner sig i olika kommuner och har ingenting med varandra att 
göra. Då kriminalvårdsanstalter har riksintagning kommer de intagna från olika delar av 
landet. Det innebär att de intagna på den aktuella anstalten har barn i olika kommuner. 
Socialtjänsten i studien ansvarar därför för barn med föräldrar på olika fängelser. Mot 
bakgrund av detta ansåg vi att våra undersökningsenheter inte behövde ligga i samma 
kommun. 
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2.3 Datainsamling 
 
För att ringa in vårt problemområde började vi med att göra en litteraturstudie. Vi gjorde 
sökningar i Mittuniversitetets databas MIMA och i den nationella databasen LIBRIS för att 
hitta relevant och vetenskaplig litteratur. Den internationella litteraturen hittade vi även i 
databaserna Academic Search Elite och the Educational Resource Information Center (ERIC) 
via databasen EBESCO. De sökord som främst användes var barn, frihetsberövad, förälder, 
fängelse, samarbete, child, incarcerated, parents och prison.  
 
Utifrån våra sökord fann vi en del litteratur som i vissa fall, genom böckernas referenslistor, 
även gav oss ytterligare upplysningar om annan litteratur. En del av detta material beställde vi 
genom fjärrlån från andra högskolor och universitet via Mittuniversitetets bibliotek. Genom 
telefonkontakt med socialtjänstavdelningen på Socialstyrelsen fick vi information om nytt 
material om barn till frihetsberövade vilket också senare skickades till oss. Efter insamlingen 
av material har en granskning och inläsning skett av litteraturen.  
 
Det juridiska materialet i form av lagstiftning och förarbeten hittades i Sveriges rikes lag och i 
Svensk författningssamling (SFS) via riksdagens hemsida och databasen Rättsbanken. Vi 
använde oss också av föreskrifter från Kriminalvårdens författningssamling (KVFS) via 
kriminalvårdens hemsida.   
 
 
2.4 Genomförande av intervjuerna 
 
För att underlätta genomförandet av intervjuerna skapade vi halvstrukturerade intervju-
manualer. Detta hjälpte oss sedan att i intervjuerna få svar på och information om det vi ville 
utifrån vårt syfte med studien. Det ledde även till att vi fick chans att ställa följdfrågor och 
utveckla intressanta uppslag som uppkom. (Se bilaga 1 och 2) 
 
Vid utförandet av våra fyra intervjuer fördelades de så att vi hade huvudansvaret för två 
intervjuer var. Detta ansvar innebar att den ena höll i intervjun och att den andre var med som 
ett stöd samt ställde följdfrågor. Då vi var två kunde vi hjälpas åt med att ställa frågor samt 
tolka svaren under och efter intervjuerna. Med hänsyn till geografiska, ekonomiska och 
tidsmässiga aspekter genomförde vi intervjuerna via telefon. För att öka tillförlitligheten 
använde vi efter samtycke kassettbandspelare under intervjuerna. De blev då exakt återgivna 
vilket minskade risken för att vår tolkning skulle påverka resultatet. Dessutom kunde vi lättare 
koncentrera oss på det som sades då vi inte behövde skriva samtidigt. Intervjuerna 
genomfördes under fyra olika dagar i april och deras längd varierade från trettio till fyrtiofem 
minuter. 
 
 
2.5 Etiska överväganden 
 
Då forskning bedrivs finns det vissa forskningsetiska principer som bör följas gentemot de 
individer som deltar (Halvorsen, 1992). Även under vår forskningsprocess beaktades de olika 
etiska aspekterna. Intervjupersonerna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. 
Vidare upplystes informanterna om det frivilliga deltagandet och rätten att avstå från svar. Vi 
valde att avidentifiera intervjupersonerna och deras arbetsplatser för att säkerställa deras 
anonymitet. Vi behandlade även hela intervjumaterialet med stor försiktighet för att skydda 
informanternas personliga integritet.  
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Vi ser inte några direkta etiska nackdelar med vår studies problemområde. Detta eftersom 
intervjupersonerna ställde upp i egenskap av sin profession och representerade en myndighet. 
Trots detta beaktade vi konsekvenserna det publicerade materialet kunde få för både de 
intervjuade och myndigheterna de representerade (Kvale, 1997). 
 
 
2.6 Bearbetning och analys 
 
Intervjuutskrifterna delades upp mellan oss så att vi hade huvudansvar för två intervjuer var. 
Den som hade ansvar för en intervju skrev ned den ordagrant och fick därmed en översiktlig 
bild av materialet. Därefter gick den andra igenom intervjuutskriften och kontrollerade om 
den överensstämde med bandinspelningen. Vid de tillfällen då enstaka ord eller meningar inte 
stämde med inspelningen rättades det till. Detta resulterade i att studiens  pålitlighet ökade.  
 
Vidare använde vi oss delvis av meningskategorisering (Kvale, 1997). Vi systematiserade 
intervjumaterialet efter våra teman i intervjumanualerna. Olika stycken sattes samman i nya 
dokument och benämndes efter våra olika teman. Överflödigt material som upprepningar och 
avvikelser togs bort då det var oväsentligt för studiens syfte. Detta gjorde att studiens relevans 
stärktes. Vi fick även en överblick över materialet samt vad som hörde ihop och vad som 
stack ut. Under denna fas delades arbetet upp mellan oss så att den ena hade ansvar för 
intervjumaterialet från socialtjänsten och den andra för materialet från anstalten.  
 
Vi tolkade och analyserade sedan det tematiserade materialet genom att vi jämförde det med 
varandra och utvecklade innebörder av materialet. Vi använde oss av en kombination av 
helhetsanalys och delanalys (Halvorsen, 1992). I vår resultatredovisning använde vi våra 
teman som rubriker och underrubriker. Vi hittade också citat att sätta in i resultatet som visade 
på huvudsakliga tendenser. Resultatet skrevs tillsammans för att det skulle bli mångsidigt och 
för att få med bådas tankar och tolkningar.  
 
 
2.7 Metoddiskussion 
 
Ett metodproblem i vår studie var svårigheten att få tag i information på vissa områden. 
Främst gällde detta vid insamlingen av tidigare forskning då vi hade svårigheter att hitta 
information om kriminalvårdens och socialtjänstens samarbete samt om socialtjänstens arbete 
för barn till frihetsberövade.  
 
Då cheferna gav förslag på intervjupersoner och därmed styrde vårt urval kan detta ha 
påverkat studiens generalisering. Vidare var vi medvetna om att informanternas svar kan ha 
influerats av att cheferna valt ut dem. Med anledning av att cheferna visste om intervjuerna 
kan intervjupersonerna ha gett oss strategiska svar för att själva undvika negativa 
konsekvenser. En aspekt som kan ha inverkat på studiens giltighet var intervjuareffekten. 
Detta genom att intervjupersonerna eventuellt gav de svar de trodde vi förväntade oss för att 
göra ett gott intryck (Halvorsen, 1992).  
 
Då vår studie är explorativ var det lämpligt att använda sig av öppna frågor i intervjuerna. 
Denna typ av frågor är användbara då intervjupersonerna kan ge friare svar samt att bristande 
kunskaper exponeras och ny information kan komma fram (Halvorsen, 1992). Den 
information som tagits fram i vår explorativa studie skulle sedan kunna utgöra ett underlag för 
vidare studier. 
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Vid analysen av intervjumaterialet kan forskarens egna perspektiv på verkligheten påverka 
vad denne kommer fram till. Vi har därför valt att utföra analysen tillsammans så att vi kunde 
diskutera våra tolkningar (Kvale, 1997). Under hela forskningsprocessen var vi också 
medvetna om vår förförståelse och tänkte kritiskt på den information vi samlade in.  
 
 
3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
3.1 Lagstiftning och annan reglering 
 
3.1.1 Barnkonventionen 
I syfte att stärka barns rättigheter antog Förenta nationernas generalförsamling år 1989 
Konventionen om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen (Regeringskansliet, 
2006). Sveriges riksdag ratificerade konventionen i juni år 1990 (Hedin, 2000). I praktiken 
medför ratificering att konventionens grundprinciper ska följas, respekteras och prioriteras i 
arbetet med barn på alla samhällets nivåer. Målsättningen är också att konventionen ska 
genomsyra alla beslutsprocesser som berör barn (Hammarberg, 1995). Då barnkonventionen 
är juridiskt bindande ska regeringarna som anslutit sig till den regelbundet lämna in rapporter 
om hur konventionen efterlevs och genomförs (Hammarberg, 1992).  
 
Barnkonventionen är universell då rättigheterna är gällande för alla världens barn oberoende 
av kultur, religion eller nationalitet (Hedin, 2000). Konventionen innehåller också alla typer 
av mänskliga rättigheter såväl de ekonomiska, sociala och kulturella som de politiska och 
medborgerliga. Detta är unikt då flertalet diskussioner i Förenta nationerna om mänskliga 
rättigheter förstörts genom att det gjorts åtskillnad mellan dessa två grupper av rättigheter. 
Rättigheterna rangordnas alltså inte i barnkonventionen utan samverkar och utgör delar av 
samma helhet (Regeringskansliet, 2006).  
 
Konventionen består av femtiofyra artiklar varav fyra grundprinciper som är artikel två, tre, 
sex och tolv. Dessa artiklar sammanfattar konventionens budskap och underlättar tolkningen 
av den (Hammarberg, 1995). Kortfattat handlar artikel två om barns lika värde och rättigheter, 
artikel tre om barnets bästa, artikel sex om barns rätt till liv, omvårdnad och utveckling samt 
artikel tolv om barns rätt att bli hörda (Regeringskansliet, 2006). (Se bilaga 3) 
 
När det gäller barn till frihetsberövade är det främst artikel tre och nio i barnkonventionen 
som är relevanta (Kriminalvården a, 2006). Av artikel tre framgår att barnets bästa ska 
beaktas och väga tungt vilket också genomsyrar hela barnkonventionen. Två utgångspunkter 
för artikeln är att barn är sårbara och därför är i behov av särskilt stöd samt att barn har fullt 
och lika människovärde vilket innebär att de inte är mindre värda än vuxna (Hammarberg, 
1995). Unikt för tredje artikeln är att den är så vidsträckt och därmed gäller alla åtgärder och 
beslut som rör barn av olika slags myndigheter, domstolar och organisationer (Hedin, 2000).  
Domstolar och andra ansvariga myndigheter har även ansvar att beakta barnets bästa då en 
förälder åtalas för ett brott eller ska verkställa sitt straff (KVS & SoS, 1998).  
 
I nionde artikeln finns det bestämmelser om att barn inte ska behöva skiljas ifrån sina 
föräldrar om det inte är förenligt med barnets bästa. Om det ändå blir nödvändigt att skilja 
barnet från sin förälder har barnet rätt till personlig och regelbunden kontakt med den 
föräldern som barnet är åtskiljt från (Hammarberg, 1992). Detta gäller även barn som har en 
förälder som är frihetsberövad på grund av brott (KVS & SoS, 1998). (Se bilaga 3) 
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3.1.2 Förvaltningslagen 
I förvaltningslagen (SFS 1986:223) regleras myndigheters handläggning av ärenden och deras 
kontakt med allmänheten. En grundtanke är att lagen ska vara utformad så att myndigheter får 
ett korrekt underlag för att besluten ska bli så riktiga som möjligt (Hellners & Malmqvist, 
2003). Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 6 § handlar om samverkan mellan myndigheter. I 
denna paragraf framgår det att myndigheter ska hjälpa varandra med sådant som tillhör den 
enskilde myndighetens ansvarsområde. Lagrummets syfte är att myndigheters verksamhet i 
allmänhet ska bli mer uniform och effektiv. Den ska göra det lättare för enskilda som behöver 
hjälp av myndigheterna då de inte behöver vända sig till flera olika instanser. Genom 
myndigheternas samarbete blir kontakten med dem mer effektiv och mindre komplicerad 
(Hellners & Malmqvist, 2003). (Se bilaga 3) 
  
3.1.3 Socialtjänstens ansvar för barn 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla kommuninvånare får den hjälp och det stöd de 
behöver vilket framgår i socialtjänstlagen 2 kap. 2 § (SFS 2001:453). Detta ansvar innebär 
ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän som exempelvis kriminalvården 
enligt socialtjänstlagen 2 kap. 2 § 2 st. Socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden regleras 
i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Deras övergripande mål enligt 1 kap. 1 § är att på 
demokratins och solidaritetens grund främja människors sociala och ekonomiska trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. (Se bilaga 3) 
 
År 1991 tillsattes Socialtjänstkommittén för att se över socialtjänstlagen vilket ledde till ett 
antal lagändringar. I syfte att stärka barnperspektivet och ta mer hänsyn till barnkonventionen 
kompletterades socialtjänstlagens (SFS 2001:453) portalparagraf. Tillägget utgörs av en ny 
paragraf vilken finns i 1 kap. 2 § som innebär att barnets bästa ska beaktas i åtgärder som rör 
det. Vidare har det i 3 kap. 5 § införts en bestämmelse om att barnets inställning ska beaktas 
med hänsyn till barnets ålder och mognad vilket också tagits in i överensstämmelse med 
barnkonventionen (Prop. 1996/97:124). (Se bilaga 3) 
 
I socialtjänstlagens 5 kap. 1 § (SFS 2001:453) finns det särskilda bestämmelser om barn och 
unga. Socialnämnden har ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda 
förhållanden. Vidare ska socialnämnden särskilt uppmärksamma de barn och unga som visar 
sig utvecklas ogynnsamt och se till att dessa får stöd, hjälp och eventuellt vård utanför det 
egna hemmet. KVS & SoS (1998) framhåller att socialtjänstens ansvar för barn till 
frihetsberövade främst består i att ge dem stöd och hjälp i frågor som rör den dagliga 
omsorgen, bearbetning av förlusten av den frihetsberövade föräldern samt eventuell 
remittering till barn- och ungdomspsykiatrin. (Se bilaga 3) 
 
I 3 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår att en av socialnämndens uppgifter är 
att medverka i samhällsplanering och att samarbeta med andra instanser för att främja goda 
miljöer i kommunen. Vidare framgår det i 3 kap. 5 § att socialtjänstens insatser för enskilda 
ska utformas och genomföras tillsammans med personen i fråga och vid behov samverka med 
andra. (Se bilaga 3) 
 
I syfte att ytterligare stärka skyddet för barn i utsatta situationer gjordes ett flertal 
lagändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft i juli år 2003. Bland annat infördes en ny 
paragraf i socialtjänstlagen 5 kap. 1a § vilken innebär att socialnämnden ska samverka med 
andra i frågor där barn far illa eller riskerar att fara illa. Samverkan ska ske kring alla barn och 
ungdomar som är i behov av insatser enligt socialtjänstlagen (Prop. 2002/03:53). Denna 
bestämmelse är inte sekretessbrytande vilket framkommer i sekretesslagen 14 kap. 1 § (SFS 
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1980:100) där det framgår att uppgift får lämnas ut till annan myndighet om det finns stöd för 
det i lagen. Vidare innehåller sekretesslagens 14 kap. 3 § att myndighet kan lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter om intresset av utlämnandet väger över sekretessens 
skyddsintressen. (Se bilaga 3) 
 
3.1.4 Kriminalvårdens ansvar för barn till frihetsberövade 
Kriminalvårdens verksamhet regleras främst i lag om kriminalvård i anstalt (SFS 1974:203). 
De har dock också föreskrifter och allmänna råd som talar om hur deras personal ska agera 
enligt lagen och hur lagen ska tolkas. Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska 
brottsligheten och att öka tryggheten i samhället genom att bland annat skydda från 
förbrytare. De ska också rehabilitera sina klienter så att så få som möjligt återfaller i brott 
(Kriminalvården b, 2006).  
 
Då en intagen skrivs in på fängelset ska denne enligt 1 kap. 7 § i kriminalvårdens föreskrifter 
och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:20) tillfrågas om eventuella barn och  
vem som har vårdnaden om dem. Barn under femton år tillåts enligt 4 kap. 6 § endast besöka 
en frihetsberövad tillsammans med en vuxen. I allmänna råd i samma paragraf framgår det att 
besök av barn bör prioriteras då besöksrum delas ut. I 4 kap. 8 § tas det upp att besök av barn 
även ska prioriteras vid besök i anstaltens besökslägenhet. De allmänna råden i 4 kap. 12 § 
har bestämmelser om att visitation av barn ska ske med hänsyn och göras på ett så lite 
ingripande sätt som möjligt. Vidare står det i 4 kap. 3 § att fängelset så långt som möjligt ska 
låta de intagna få ta emot samtal från sina barn. Om det är möjligt kan också barnen få ringa 
sin frihetsberövade förälder på en fast tid varje vecka. I nionde kapitlet finns det ett avsnitt om 
särskild permission. I 9 kap. 4 § står det att särskild permission kan ges vid speciella 
händelser som berör den frihetsberövades barn. (Se bilaga 3) 
 
I kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om placering av dömda i kriminalvårdsanstalt 
(KVFS 2006:13) finns det ett stycke som berör barn till frihetsberövade. I de allmänna råden 
gällande behovsbedömning i 2 § står det att om den dömde har ett barn under arton år så ska 
barnets möjlighet att besöka föräldern beaktas när fängelse väljs. (Se bilaga 3) 
 
Varje anstalt ska sedan september år 2005 ha så kallade barnombud som är ansvariga för de 
barn som fängelset kommer i kontakt med. Barnombuden ska kontinuerligt ge information till 
personalen på anstalten bland annat om myndighetens skyldigheter enligt barnkonventionen 
och personalens anmälningsskyldighet. De barnansvariga ombuden kan också träffa personal 
från socialtjänsten för att diskutera anmälningsskyldigheten och frågor gällande samverkan 
(Justitiedepartementet, Ju, 2006).  
 
Enligt 1 kap. 5 § i lag om kriminalvård i anstalt (SFS 1974:203) ska kriminalvården samverka 
med andra organ i samhället i en sådan utsträckning att vårdens syfte kan förverkligas. 
Samverkan med socialtjänsten i fångens hemkommun kan till exempel ske för att förbättra 
dennes relation till sina barn (Kriminalvården b, 2006). I lag om kriminalvård i anstalt (SFS 
1974:203) 1 kap. 5 § framgår även att kriminalvården enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453) måste anmäla till socialnämnden om de märker att ett barn kan behöva deras 
skydd. Kriminalvårdens anmälningsskyldighet har funnits i socialtjänstlagen sedan den första 
juli 2003. I kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 
2006:20) 1 kap. 7 § tas anmälningsskyldigheten upp närmare. Där står bland annat att all 
personal på fängelset ska vara medvetna om deras anmälningsplikt och hur de ska använda sig 
av den. (Se bilaga 3)  
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3.2 Samarbete     
 
Samarbete är ett relativt outforskat område som många har en fragmentarisk bild av. 
Framförallt finns det en brist på teoretiskt förankrade studier som kritiserar och analyserar 
samarbete. Det finns olika idéer om vad samarbete och samverkan egentligen innebär vilket 
gör det svårt att få en enhetlig bild. Samarbete är något som eftersträvas av många 
myndigheter i dagens samhälle. Anledningen till detta kan vara ökade krav på effektivitet i 
exempelvis användningen av resurser. Trots detta är alltså forskningen bristfällig och 
kunskapsbehovet stort.  
 
3.2.1 Olika former av samarbete 
Begrepp som samarbete, samverkan, samordning och samsyn betraktas ofta som synonymer. 
Det gemensamma för dessa begrepp är att det sker någon form av samspel mellan minst två 
individer eller verksamheter. Oftast har dessa aktörer som mål att lösa eller förbättra 
någonting tillsammans (Bjerkman & Brännberg, 2002). Begreppet samarbete kan indelas i 
fyra kategorier vilka är samordning, samråd, samverkan och sammansmältning. Dessa 
kategorier förkommer oftast inte renodlade i praktiken utan mer eller mindre i kombination 
med varandra (Bjerkman & Brännberg, 2002; Danermark & Kullberg, 1999).  
 
Samordning (koordination) är en samarbetsform som kan liknas vid ett överlämnande av 
ärende till en annan part. De olika aktörerna behåller sina verksamhetsgränser och remitterar 
sitt ärende då de gjort det som tillhör deras ansvarsområde och yrkeskompetens. Aktörerna 
gör alltså inget mer än vad som tillhör deras ansvarsområde och de möts eller bedriver inte 
någon verksamhet (Bjerkman & Brännberg, 2002; Danermark & Kullberg, 1999). Det uppnås 
oftast inte goda resultat då aktörer endast samordnas. De lär sig ingenting om varandra och 
varandras verksamhetsområde (Danermark & Kullberg, 1999).  
 
Samråd (konsultation) innebär att en yrkesgrupp hjälper en annan yrkesgrupp med exempelvis 
råd, stöd, information, utbildning eller handledning. Det är den ena aktören som besitter 
kunskap som den andre aktören inte har och behöver. Den givande aktören blir heller inte 
själv involverad i arbetet som konsultationen handlar om (Bjerkman & Brännberg, 2002).  
 
Samverkan (kollaboration) är den form av samarbete som anses vara idealet. Aktörerna 
behåller sin specifika kompetens och det sker ett ömsesidigt samspel mellan dem (Bjerkman 
& Brännberg, 2002). Samverkan handlar också om att två eller flera integrerar om något i ett 
specifikt syfte (Danermark, 2004). Det räcker inte med att aktörerna har ett gemensamt mål 
att arbeta efter utan att det också förekommer en varaktig relation med en viss grad av 
formalisering. En arbetsfördelning utifrån den kompletterande kompetensen samt ett 
erkännande av dessa olika kompetenser är också vanligt i samverkan (Mallander, 1998). 
Samverkan kan leda till hot mot verksamhetens autonomi och att den ena verksamhetens 
struktur kommer att påverkas. Detta kan vara ett hinder till att samverkan inte initieras 
(Danermark & Kullberg, 1999). 
 
Vid sammansmältning (integration) präglas samarbetet av att aktörernas ansvarsområden och 
yrkesidentitet suddats ut samt att verksamheten anses som gemensam (Bjerkman & 
Brännberg, 2002). Olikheter mellan aktörerna ska minimeras och målet är att alla ska hantera 
allas arbetsuppgifter. Flera samverkansstudier har visat att försök till integration mellan 
yrkesgrupper oftast leder till sammanbrott. En anledning till detta är att det är svårt att få olika 
yrkeskategorier att ha en liknande syn på exempelvis problems uppkomst och de åtgärder som 
behövs för att lösa problemet (Danermark & Kullberg, 1999).  
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3.2.2 Samverkansbegreppet 
Som nämnts tidigare anses samverkan vara den ideala samarbetsformen. Samverkan i sig är 
inget självändamål utan ett medel för att nå ett mål. Ett medel som är positivt värdeladdat men 
som ger få resultat framför allt när det gäller utsatta grupper. Samverkan gynnar först och 
främst den målgrupp, de individer som samverkan handlar om. Individens behov kan vid 
samverkan ges i sin helhet och det kan skapas långsiktiga och gemensamma mål och åtgärder 
utifrån tillgängliga resurser från olika verksamheter (Bohman & Westlund, 1995).  Samverkan 
kan också bidra till en mer flexibel, effektiv och mindre kostsam resursanvändning. Detta sker 
exempelvis genom att samverkan kan undvika dubbelarbete, enskildas möjlighet att inte 
kunna utnyttja välfärdsystemet på ett olämpligt sätt och möjligheten att fånga upp de som 
”hamnar mellan stolarna”. Samverkan kan även leda till ökade kostnader då allt fler personer 
från målgruppen fångas upp och får sina behov tillgodosedda (Danermark, 2004).  
 
En förutsättning för samverkan är först och främst att det finns en genuin önskan från båda 
parter att samverkan ska genomföras. Denna förutsättning som kan anses självklar är i 
praktiken inte alltid uppfylld (Dovrén, 1997). De attityder och den medvetenhet som har 
betydelse för samverkan är viljan till, positiv syn på och uppfattning om behov av samverkan. 
Vidare krävs en gemensam målsättning, gemensamt ansvar för åtgärder samt ett gemensamt 
förhållningssätt och en helhetssyn (Mallander, 1998). Samverkan bör också innehålla 
tydlighet och klarhet vad gäller målsättning, ansvarsfördelning, kostnader och former för 
samverkan (Danermark & Kullberg, 1999). Samverkan underlättas också då myndigheternas 
skyldighet till samverkan regleras i lagstiftning (Bohman & Westlund, 1995). Det är till fördel 
i samverkan om aktörerna har kunskap om varandras yrkesroller, resurser och lagstiftning. 
Detta ökar förståelsen för varandras förutsättningar i samverkansarbetet och skapar mer 
realistiska förväntningar. Det är också viktigt att samverkan utgörs av en ömsesidig relation 
och förtroende för varandra. Aktörerna bör ha respekt för varandras kompetens, erfarenheter 
och arbetsområde (Dovrén, 1997).   
 
Faktorer som kan hämma samverkan är aktörernas skillnader i exempelvis kunskapsområde, 
människosyn, förvaltningskultur och etiska aspekter. Detta kan leda till konflikter på grund av 
missförstånd och orealistiska förväntningar. En lyckad samverkan handlar om att aktörerna 
kan identifiera skillnaderna och hur dessa ska hanteras på bästa sätt (Dovrén, 1997; 
Danermark & Kullberg, 1999). Andra hinder för en konstruktiv samverkan anses vara 
sekretess, tidsbrist och personalomsättning. De omfattande sekretessreglerna mellan 
myndigheter bör inte utgöra något större hinder i samverkan. För det första hindrar inte 
sekretessen att myndigheter anmäler till socialtjänsten då ett barn riskerar att fara illa utan 
detta är en skyldighet. För det andra kan eventuella sekretessproblem lösas genom samtycke 
(Länsstyrelsen Örebro län, 1999). För att undvika tidsbrist underlättar förekomsten av angivna 
former för hur samverkan ska integreras och utövas i det dagliga arbetet. Samverkan ska alltså 
inte utföras när man anser sig ha tid utan vara en naturlig del av arbetet. Det är också viktigt 
att upprätthålla riktlinjer om samverkan för all personal så att samverkan inte rinner ut i 
sanden om nyckelpersonen försvinner. Lämpligt  är även att en person har huvudansvar för 
samverkan så att den får kontinuitet och kvalitet (Dovrén, 1997).  
 
3.2.3 Samarbete mellan kriminalvård och socialtjänst 
Då barnavården och kriminalvården allt oftare träffar på samma familjer blir samverkan och 
identifikation av delade intressen viktigt. Samverkan kan ge en möjlighet till positiva 
ingripanden för familjer i riskzonen där den ena föräldern sitter i fängelse. Fler problem kan 
även identifieras vilket kan leda till mer omfattande stödinsatser (Hairston & Seymour, 2001). 
I Sverige är det dock ofta som samarbetet mellan socialtjänsten och kriminalvården har brustit 
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(KVS & SoS, 1998). Den dåliga samverkan mellan myndigheter är en av de vanligaste 
orsakerna till varför barn till frihetsberövade inte syns. Ett utökat samarbete behövs mellan 
socialtjänsten och kriminalvården för att stödja barn med frihetsberövade föräldrar (BO, 
2004). 
 
Det barnavården kan erbjuda kriminalvården är kunskap om hur man kan hjälpa barn som är 
separerade från sina föräldrar och sin förståelse av att barn behöver en permanent familj 
(Hairston & Seymour, 2001). Kriminalvården tycker dock inte att socialtjänsten tar ett 
tillräckligt ansvar för att lösa problem med de intagnas barn (KVS & SoS, 1998). Det är 
meningen att kriminalvården ska hjälpa socialtjänsten att upptäcka barnen som behöver hjälp. 
Personalen har dock ofta inte vetskap om att de har en anmälningsskyldighet och hur den ska 
gå till (BO, 2004). Även på socialtjänsten anser man att kriminalvården inte så ofta 
informerar om att de som tas in på anstalt är föräldrar. De gör enligt socialtjänsten inte heller 
tillräckligt för att underlätta kontakten mellan föräldrarna och deras barn (KVS & SoS, 1998).  
 
 
3.3  Barnens situation 
 
Barn till frihetsberövade och deras situation har inte studerats i så stor utsträckning än i 
Sverige. Den litteratur som finns tar ofta upp liknande information. Det finns dock en del bra 
kartläggningar om barnens situation i Sverige och dessa tas upp i detta avsnitt. Det finns mer 
utländsk forskning om barn till frihetsberövade än det finns svensk. Den engelska litteraturen 
är också mer nyansrik och tar upp fler dimensioner av barnens situation. Något som det 
överhuvudtaget finns lite forskning om är barnens egna upplevelser av sin situation. I detta 
avsnitt kommer vi främst att fokusera på barnens situation i Sverige men också ta med 
utländsk forskning.  
 
3.3.1 Frihetsberövandets konsekvenser 
När en förälder frihetsberövas leder det ofta till negativa följder för barnen. (Marcus-Mendoza 
& Sharp, 2001; Justitiedepartementet, Ju, 2004; KVS & SoS, 1998). Att just modern blir 
frihetsberövad skapar specifika problem då majoriteten av dem har ensam vårdnad om barnen 
(Marcus-Mendoza & Sharp, 2001). Blir fadern fängslad kan barnen få otillräckligt samspel 
med pappan vilket påverkar deras mående på ett negativt sätt (Hairston, 2001). Alla barn som 
måste skiljas från sina föräldrar lider av fysisk och emotionell separation. Barn med föräldrar i 
fängelse kan få ytterligare konsekvenser i form av stor psykisk påfrestning som riskerar att bli 
bestående (KVS & SoS, 1998). Dessa barn upplever sig ofta övergivna, ensamma och 
förvirrade (Somander, 1993). Känslor av förlust, rädsla, skam, ilska och osäkerhet är också 
vanliga bland barnen (Hagen & Myers, 2003). Barn med föräldrar i fängelse blir också 
stigmatiserade vilket innebär att de får en social stämpel för att deras förälder sitter i fängelse 
(Boswell & Wedge, 2002). Stigmatiseringen kan leda till att barn inte berättar om sin situation 
och att de istället håller den för sig själva. Hemlighållandet kan leda till isolering samt skam- 
och ensamhetskänslor. Det kan också ha positiva effekter som att barnen inte blir trakasserade 
i skolan för sitt stigma (Hagen & Myers, 2003).  
 
Barn kan få flera olika beteenderelaterade problem av att deras förälder sitter i fängelse 
(Boswell & Wedge, 2002; BO, 2004). Det kan vara allt från ovilja att leka, regression till 
småbarnsbeteende, gråt och mardrömmar (Kiser, 1991). Ibland uppvisar även barnen ett 
aggressivt beteende (Marcus-Mendoza & Sharp, 2001). Barn som har en förälder i fängelse 
löper också större risk än andra att senare i livet utveckla problem samt hamna i kriminalitet 
och drogmissbruk (Ju, 2004). Frihetsberövandet kan även leda till att barnen presterar sämre i 
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skolan. De anpassar sig ofta sämre till skolan och många av dem vägrar helt att komma dit. 
Skolsvårigheterna kan bland annat bero på att barnen får svårt att koncentrera sig på 
skolarbetet. Detta på grund av att de oroar sig för deras förälder som sitter på anstalt (Marcus-
Mendoza & Sharp, 2001; Hedin, 2000; Melin, 1998).   
 
3.3.2 Vuxnas hantering av barnens situation 
Det är lämpligt att berätta för barn som har en intagen förälder var denna för barnen 
frånvarande förälder är (Tebo, 2006). Vissa föräldrar döljer dock för sina barn att de är i 
fängelse. Anledningen till detta kan vara att föräldrarna skäms eller inte vill uppröra barnet 
(Kiser, 1991). Det kan vara negativt för barnen när deras föräldrar inte berättar att de sitter på 
anstalt. Detta om barnen märker att föräldrarna ljuger för dem vilket leder till osäkerhet hos 
barnen (Melin, 1998; Hedin, 2000).  
 
Barn till frihetsberövade behöver hjälp med att bearbeta de krisreaktioner som förälderns 
fängslande skapat (KVS & SoS, 1998). För det första behöver barnen anpassa sig till att deras 
förälder sitter i fängelse. Detta kan ske genom att någon hjälper dem förstå varför föräldern 
har agerat på detta sätt (Boswell & Wedge, 2002; KVS & SoS, 1998). De har också behov av 
att bli stöttade i att lära sig acceptera separationen från föräldern och anpassa sig till den nya 
situationen. Barnen behöver även hjälp med att acceptera förälderns läge ett tag framöver och 
slutligen hjälp med att återanpassa sig då föräldern återvänder. Barn är i behov av en nära 
relation med sin intagna förälder och behöver bli påminda om denne i den dagliga situationen. 
De barn som får detta stöd klarar sig ofta bättre än de andra (Boswell & Wedge, 2002).  
 
3.3.3 Kontakten med föräldern 
Om inte föräldern har en historia av våld mot barnet eller någon annan nära familjemedlem 
mår barnet bra av att hålla kontakten med den intagne föräldern. Att hålla kontakten, speciellt 
genom besök kan också hjälpa barnen att ta itu med oro, ilska och rädsla över separationen 
från sin förälder (Tebo, 2006). Regelbunden kontakt minskar dessutom de krisreaktioner 
barnen får på grund av den svåra situation de befinner sig i (Hedin, 2000). Det är även bra för 
barnets stabila utveckling att ha fortsatt kontakt med sina föräldrar (Boswell & Wedge, 2002). 
I motsats till detta kan bruten kontakt under en längre tid få negativa konsekvenser för 
barnens relation med sin förälder (BO, 2004). Har barnen inte kvar kontakten med sin förälder 
riskerar familjebanden att permanent försvagas (Hairston & Seymour, 2001).  
 
Av de fyratusenfemhundra intagna föräldrar som varje år avtjänar fängelsestraff i Sverige är 
det ungefär åttio procent som har någon form av kontakt med sina barn. Det är dock osäkert 
hur regelbunden kontakten är och hur fångarna förmår att uppfylla sin föräldraroll (Hedin, 
2000). Kontakten mellan barnet och den frihetsberövade föräldern kan ske genom barns besök 
på anstalten, vid förälderns permission, genom telefonsamtal och via brevväxling. Direkt 
kontakt som besök och permission är den bästa kontaktformen för barnet. Den indirekta 
kontakten som telefonsamtal är ett bra komplement (Boswell & Wedge, 2002).  
 
Det är viktigt att kriminalvården arbetar för att underlätta kontakten mellan barnet och dess 
intagna förälder (Ju, 2004). All föräldrakontakt ska i första hand utgå från vad 
barnkonventionen säger om barns behov. Barn har rätt till kontakt med föräldern genom 
besök, telefonkontakt och brev. Det är viktigt att barnen får möjlighet att hålla en vardaglig 
kontakt med sin förälder och kan prata om hur de tänker och känner (Kriminalvården b, 
2006). De vuxna runtomkring barnet behöver hjälpa det att hålla kontakten med sin förälder. 
Det är här viktigt att ge stöd åt föräldrarna och barnen så att de kan få till ett bra möte (Marsh, 
2003). 
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3.3.4 Inskrivning och verkställighetsplanering 
Det är av vikt att kriminalvården alltid tar reda på om en person som tas in på anstalt har barn 
och vilka konsekvenser förälderns frihetsberövande kan få på barnen. Denna kunskap är också 
väsentlig för att kriminalvården ska kunna underlätta barnens kontakt med sin intagna förälder 
(KVS & SoS, 1998). År 2003 var det dock endast ett fåtal av fängelserna som frågade den 
intagne vid inskrivningen om barn och om vem som är vårdnadshavare (BO, 2004).  
 
År 2005 införde kriminalvården ett dataprogram för verkställighetsplaneringen. Här ska det 
föras in uppgifter om barnens födelseår, var barnen bor, om den frihetsberövade är 
vårdnadshavare och om den intagnes sambo har barn (Ju, 2006). I kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:20) står det att den 
frihetsberövade redan vid inskrivningen ska tillfrågas om vårdnaden av barn. På de flesta av 
landets fängelser ställs idag de första frågorna om barnen dagen efter inskrivningen vid 
ankomstsamtalet eller i anslutning till verkställighetsplaneringen (Ju, 2006).  
 
I verkställighetsplaneringen behöver föräldrarnas ansvar för sina barn förtydligas. Här kan till 
exempel planeras vilken kontakt fången ska ha med sina barn, eventuell föräldrautbildning 
och vad som ska hända för barnen efter frigivningen. Om det redan existerar en kontakt med 
socialtjänsten vid intagningen bör denna fortsätta. Finns kontakten inte borde tiden istället 
utnyttjas för att skapa kontakt om det finns möjlighet till det. Detta bör också uppmuntras än 
mer av kriminalvården som en del av de intagnas återanpassning i samhället. Det blir då 
samtidigt en brottsförebyggande åtgärd (Ju, 2006).  
 
3.3.5 Besök 
Fängelsebesök kan vara både fysiskt och psykiskt krävande för barn. Fängelsemiljön i sig kan 
vara skrämmande för barn. Besöksrum och rutiner runt besök har på landets anstalter inte 
varit anpassade till barns behov. År 2000 avsatte regeringen tre miljoner för att förbättra 
situationen för barn med frihetsberövade föräldrar (Hedin, 2000). Sedan dess har vissa 
åtgärder vidtagits bland annat gällande besök men långt ifrån tillräckligt (BO, 2004). Från år 
2006 tas det mer hänsyn till barnen genom att fängelserna bland annat ska ha flexibla 
besökstider och prioritera besök av barn då besöksrum delas ut (KVFS 2006:20).  
 
Det är i Sverige meningen att barns möjligheter att besöka sin intagna förälder ska beaktas när 
anstalt väljs åt denne (KVFS 2006:13). Det är dock svårt att följa denna princip då det råder 
platsbrist på fängelserna. Detta försvårar upprätthållandet av en kontakt då barnet får långt att 
åka för att besöka den intagna föräldern (KVS & SoS, 1998; Alessandrini & Bower, 2000; 
Kiser, 1991) Är avståndet mellan bostad och fängelse långt innebär det långa resor och dyra 
kostnader. Detta förvärras av att allmänna kommunikationer saknas som går ända fram. En 
hjälp då barnet bor långt från anstalten skulle kunna vara bidrag till besöksresor (KVS & SoS, 
1998). Idag är det dock endast några få fängelser som tillämpar detta (Ju, 2006). 
 
Barn måste gå igenom förödmjukande och obehagliga kontrolleringsprocesser för att släppas 
in i fängelset (Hairston & Seymour, 2001). Detta kan vara ett hinder i kontakten då 
föräldrarna undviker att ta med barnen på besöken av rädsla att visitationen gör dem rädda 
Barn upplever ofta att det är jobbigt och skrämmande att bli kroppsvisiterade (KVS & SoS, 
1998; Melin, 1998). Visitationer måste dock göras eftersom medföljande föräldrar ofta 
gömmer otillåtna saker på barnen. Personalen på anstalterna ska då utföra visitation av den 
minst ingripande sorten (KVFS 2006:20).  
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År 1998 ansågs besöksutrymmen i Sveriges anstalter inte vara utformade efter barns behov. 
Detta då de var för små och inte kunde sysselsätta barnet (KVS & SoS, 1998; Melin, 1998). 
Besöksrum som inte är anpassade för barn kan utgöra hinder i kontakten. Ett förbättrande av 
besöksutrymmena skulle kunna främja barnens kontakt med sina frihetsberövade föräldrar 
(Alessandrini & Bower, 2000). Landets fängelser fick år 2000 bidrag för att utrusta minst ett 
besöksrum så att det blev barnvänligt. Det har sedan dess skett en förändring vad gäller 
besöksrummens anpassning för barnen. Flertalet av anstalternas besöksrum är idag anpassade 
till barns behov med bland annat leksaker, skötbord och barnmöbler. Barnanpassad utemiljö 
som lekplatser är dock mindre vanligt (Ju, 2006). 
 
Besökslägenheter är platser där intagna kan vistas tillsammans med anhöriga en längre tid. De 
finns först och främst för att underlätta för intagna med barn (Kriminalvården b, 2006). 
Regeringen har beslutat om att alla anstalter med hårdast säkerhetskrav ska ha 
besökslägenheter (Östlund, 2000). Idag finns det endast besökslägenhet på cirka hälften av 
landets fängelser. Ett stort antal av de andra anstalterna planerar att skapa besökslägenheter 
(Ju, 2006). Besök av barn i besökslägenheterna ska särskilt prioriteras. Kriminalvården bör 
dock se till att de känner till hur fångens relation till barnet ser ut innan besöket kan 
godkännas (KVFS 2006:20). 
 
3.3.6 Annan kontakt 
Permission är en viktig kontaktform för barn som ofta upplever fängelsemiljön som obehaglig 
och skrämmande och mår bättre av att träffa föräldern i sin hemmiljö (KVS & SoS, 1998). 
Särskild permission får bland annat beviljas för att närvara vid viktiga angelägenheter rörande 
den intagnes barn (KVFS 2006:20). När det gäller möjligheten till särskilda permissioner har 
dock anstalterna ofta en restriktiv hållning (Ju, 2006). Ett stort antal fängelser tar ingen 
hänsyn till den intagnes barn i ansökan om permission förutom vid förlossning och dödsfall. 
Hänsyn borde tas till barnets behov av en närvarande förälder vid vissa tillfällen (BO, 2004). 
Innan reglerna för permission ändrades var det lättare för anstalterna att låta den intagne ta 
ledigt utifrån barnets vilja (Bolmstedt, 2004). Några fängelser beviljar idag särskild 
permission för specifika tillfällen som till exempel skolavslutning. Nuvarande föreskrifter 
gällande bland annat särskild permission vid speciella tillfällen ska även ses över (Ju, 2006). 
 
Telefonsamtal ger en regelbunden och personlig kontakt mellan barnet och den intagna 
föräldern (Boswell & Wedge, 2002). Regelbundna telefonsamtal är också ett bra sätt att 
upprätthålla kontakten i de fall då förutsättningarna för besök av barnet på anstalt är för dåliga 
(Christensen, 2001; Hairston, 2001). Kostnaden för telefonsamtalen är dock relativt hög vilket 
gör att fångarna inte ringer så ofta till sina barn. Barn kan inte heller få kontakt med den 
frihetsberövade föräldern när det vill (KVS & SoS, 1998; BO, 2004). Anstalten ska så långt 
det är möjligt av säkerhetsskäl tillåta intagna ta emot samtal från barnen. Detta kan 
företrädesvis ske på en fast tid varje vecka (KVFS 2006:20). Idag har intagna på många av 
Sveriges fängelser också möjlighet att ringa kostnadsfritt till sina barn en gång i veckan. 
Ibland tillåts även gratis samtal med barnen utöver veckosamtalen, som till exempel då barnet 
fyller år (Ju, 2006).  
 
3.3.7 Stöd i föräldrarollen 
Många av kriminalvårdsanstalternas intagna har en vilja att ta ansvar för sina barn men har 
dåliga kunskaper och möjligheter för att lyckas med det. Därför är det meningsfullt att 
använda tiden i fängelse till att hjälpa dem med detta (Ju, 2006). Enligt lag om kriminalvård i 
anstalt (SFS 1974:203) ska fången ges möjlighet att få utbildning för att kunna anpassa sig till 
livet ute i samhället. Detta kan till exempel ske genom föräldra- och samlevnadskurser (BO, 
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2004) Föräldrautbildningarna handlar om barns utveckling i olika åldrar samt hur de intagna 
och barnen kan upprätthålla sin kontakt (Somander, 1998). Just att i kurserna uppmuntra till 
en kontakt med barnen är speciellt viktigt. Syftet med föräldrautbildningarna är också att ge 
de frihetsberövade stöd föräldrarollen och insikt om föräldraansvaret. Föräldrautbildningar är 
främst till för intagna med långa fängelsestraff (KVS & SoS, 1998; BO, 2004).  
 
Flera studier har visat på positiva effekter föräldrautbildningar har för barn till intagna. 
Kurserna hjälper till att upprätthålla familjebanden eftersom de får deltagarna att vilja 
kontakta sina barn (Alessandrini & Bower, 2000). Föräldrarna får en ökad förståelse för 
barnens behov av regelbunden kontakt vilket leder till att den ökar (Hedin, 2000). De intagna 
får lära sig om barns utveckling samt hur man kan leka och prata med barnen. Detta har gett 
fångarna bättre självförtroende så att de vågar delta i föräldraskapet (Boswell & Wedge, 
2002). Fångarna får också lära sig att lösa konflikter de har med sina barn på ett bra sätt. 
Föräldrakurserna leder även till att föräldrarna minskar sitt aggressiva beteende gentemot 
barnen. Detta för att de förstår att de tidigare varit våldsamma, har misshandlat och 
försummat sina barn (Alessandrini & Bower, 2000). Det som de frihetsberövade lär sig på 
föräldrakurserna kan leda till att barnen får bättre relationer till sina föräldrar. Barnen känner 
sig också tryggare då de upptäcker att den intagne föräldern bryr sig om dem. (Hedin, 2000).  
 
 
4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
 
4.1 Bakgrundsinformation 
 
4.1.1 Kriminalvårdsanstalten 
Vår ena undersökningsenhet är en av de större kriminalvårdsanstalterna i landet och har en 
hög säkerhetsnivå. Fängelset ligger i mellersta Sverige och har över hundra intagna. De 
frihetsberövade är alla män med långa fängelsestraff. De intagna som befinner sig på anstalten 
är ofta där i början av sin strafftid. Det finns över tvåhundra anställda som bland annat är  
kriminalvårdare, administrativ personal och arbetsledare.  
 
Intervjupersonerna på anstalten arbetar som barnombud. Detta innebär att de ska arbeta för att 
personalen på fängelset ska beakta barnkonventionen. Den ena informanten är 
kriminalvårdare och arbetar nu som studiecirkelledare och barnombud. Den andra har arbetat 
som kriminalvårdare i fjorton år och är nu barnombud. Informanterna har båda arbetat som 
barnombud sedan den första september år 2005 och har just fått sin centrala utbildning.  
 
4.1.2 Socialtjänsten 
Den andra undersökningsenheten är en individ- och familjeomsorgsavdelning på en 
socialtjänst i en relativt liten kommun i norra Sverige. Barn- och familjeenheten består av en 
barngrupp som vänder sig till barn upp till tolv år och deras föräldrar. Det finns också en 
ungdomsgrupp som arbetar med ungdomar i åldern tretton till tjugo år och deras föräldrar. 
Även en familjerättsgrupp som främst behandlar vårdnads- och umgängesfrågor tillhör 
enheten. Barn- och ungdomsgrupperna sitter i olika lokaler men har en gemensam enhetschef.  
 
Informanterna är båda utbildade socionomer och den ena har även en magisterexamen i 
socialt arbete. Den ena arbetar på barngruppen och den andra på ungdomsgruppen. Båda är 
socialsekreterare och arbetar med utredningsarbete, stödsamtal och familjehemsvård.   
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4.2 Kriminalvårdsanstaltens arbete för barn till frihetsberövade 
 
4.2.1 Barnombudens kunskap och uppgifter 
I vår studie framkommer det att det har funnits barnombud sedan första september år 2005 på 
alla anstalter och därför är detta arbete i startgroparna. Deras mål är att arbeta utifrån 
barnperspektivet för att få en barnvänlig miljö och en bra relation mellan pappa och barn. Det 
finns en tendens på fängelset att de anställda mer ser till den intagnes behov och glömmer bort 
barnets bästa. Nu ska barnombuden verka för synsättet att det är barnen som behöver sina 
föräldrar och inte tvärtom. Uppgiften blir därför att se till att all personal på anstalten beaktar 
barnperspektivet. 
 

”Vi kanske har en intagen som sitter och gråter för att han längtar efter sina 
barn. Det är ju jättetråkigt men barnen kanske inte alls vill komma hit. Då 
får man tänka barnperspektivet vilket är bäst för barnet.” 

 
Nyanställda på kriminalvården får i sin grundutbildning vissa kunskaper om barn. 
Barnombuden har utöver detta fått fördjupade kunskaper om barn till frihetsberövade genom 
en tvådagars utbildning. Utbildningen handlade om hur man tillämpar barnkonventionen 
utifrån arbetet på anstalten. Barnombuden fick också information från andra myndigheter om 
deras kunskap och erfarenheter kring barn och deras behov. De kommer även att fortsätta att 
gå på utbildningar i ämnet barn till frihetsberövade.  
 
Barnombuden har också börjat skapa kontakter med olika frivilligorganisationer som har 
kunskap om barn. De har redan ett samarbete med en organisation som arbetar för barn till 
frihetsberövade. Denna verksamhet har varit på fängelset och hållit i föreläsningar vilket de 
även kommer att fortsätta med till våren. Föreläsningarna är till för att ge personalen på 
anstalten mer kännedom om den frivilliga organisationens verksamhet. De ska också ge de 
anställda nya idéer utifrån organisationens kunskap.    
 
All den kunskap barnombuden inhämtar ska de sedan genom utbildning vidarebefordra till 
anställda, fångar och deras anhöriga. Barnombuden ska också vara ett bollplank och ett stöd 
till personalen i frågor som rör de intagnas barn. Citatet handlar om barnombudens arbete med 
de anställda. 
 

”Det här kommer ju att ta tid och det måste få ta tid också. Som vi pratade 
om är det väldigt många anställda här.” 

 
4.2.2 Verkställighetsplanering 
Då någon blivit dömd till fängelsestraff görs en verkställighetsplanering. Det som utreds är 
bland annat var fången ska placeras och dennes bakgrund. Målet är att närliggandeprincipen 
ska tillämpas, det vill säga att de intagna ska bli placerade nära sina barn. Idag är det dock en 
stor överbeläggning på anstalterna vilket gör att man endast kan ta en viss hänsyn till denna 
princip. Sedan ett nytt dataprogram för registrering kom år 2005 tar man i 
verkställighetsplaneringen regelbundet upp hur många barn en intagen har, födelseår, var 
barnet vistas och vem som är vårdnadshavare. Även om den frihetsberövades sambo har barn 
så beaktas dessa i planeringen. Detta ska vidareutvecklas så att kontakten med barnen 
genomsyrar hela verkställighetstiden. Intagna ska också kunna få hjälp att ansöka om att få bli 
placerade på en anstalt närmare barnen vid senare förflyttningar. Förflyttning till annat 
fängelse sker ofta till en med lägre säkerhetsnivå. Därför kan man redan på denna anstalt 
förbereda för en bra planering på nästa.  
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”Så som jag ser det är det mer möjligheter för de fängelser som har lägre 
säkerhetsklass att kunna ta med barnen på ett helt annat sätt än vad vi 
kanske har möjlighet till idag.” 

 
4.2.3 Besök 
Besök är det enda sätt som anstalten kommer i direkt kontakt med de intagnas barn. De har 
varje år tusen besök av återkommande barn. Fängelset arbetar mycket för att barnen ska få 
besöka sin förälder i fängelse. Anstalten följer riktlinjerna gällande besök av barn så långt det 
är möjligt. De har redan vidtagit en del åtgärder för att förbättra besöksmöjligheterna för de 
intagnas barn. Citatet nedan visar exempel på detta. 
 

”Man har tittat på lokaliteter. Vi har leksaker. Vi bjuder på juice och kakor 
och sånt där.” 

 
Fängelset har också en besökslägenhet och andra besöksrum där barn prioriteras. Anstalten 
har speciell personal på besöksavdelningen som kallas för kontrollgruppen. Detta gör att 
barnen känner igen personalen som möter dem vid besök. Vid visitation inför besök omfattas 
barnen av samma regler som de vuxna. Däremot har fängelset kunnig kvinnlig personal som 
utför visitationerna då kvinnor anses som mest lämpade. Anstalten står nu mitt i en 
ombyggnation där det finns många bra förslag till förbättring gällande besök och besöksrum 
för barn. Eftersom de nu endast har en besökslägenhet finns det också önskemål om en 
lägenhet till. Detta för att fler barn ska kunna nyttja lägenheterna och för att skapa möjlighet 
till utomhusvistelse vid besöken där. 
  

”Men att vi får en besökslägenhet till med utemöjlighet då. För som det är 
idag så har vi en besökslägenhet men det finns ingen möjlighet för barnen att 
vistas utomhus under den tiden.” 

 
4.2.4 Telefonsamtal 
Riktlinjerna vad gäller telefonsamtal kan inte uppfyllas av anstalten i någon större 
utsträckning om inte särskilda skäl föreligger. Detta för att fängelset först och främst arbetar 
utifrån sin säkerhet. Barnen kan till exempel inte tillåtas att regelbundet ringa till sin intagne 
förälder.   
 

”Ja, just vad det gäller inkommande telefonsamtal, så tror jag aldrig att det 
blir här på anstalten…”  

 
”Ja, för att det är ju så här att vad vi är lite rädda för är att barn blir 
utnyttjade. Samtal som inte är för barnens bästa, utan det blir genom 
barnen.” 

 
Att avlyssna samtalen för att se till att allt går rätt till är inte heller möjligt. Detta då 
personalstyrkan inte har tillräckligt med resurser. Istället är anstalten frikostigare vad gäller 
telefonsamtal överhuvudtaget. I nuläget är det inte tillåtet att ringa till mobiltelefoner om inte 
särskilda skäl finns. Om exempelvis ett barns enda möjlighet att kommunicera med sin pappa 
är via mobiltelefon så kan det beviljas ändå.     
 
4.2.5 Permission 
Fängelsets säkerhetsklass gör att riktlinjerna om att bevilja särskild permission med hänsyn 
till barnen inte tillämpas i samma utsträckning som på en anstalt med lägre säkerhet. Det finns 
ändå utrymme för att en intagen ska få vara med på exempelvis förlossning eller åtminstone 
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komma i nära anslutning till den. Anstalten har dock inte möjlighet att tillåta fången att få 
permission för att vara med vid tillfällen som föräldramöten eller fritidsaktiviteter för barnens 
skull.  
 
4.2.6 Stöd i föräldrarollen 
Sedan år 2001 har man haft studiecirklar för intagna föräldrar på anstalten. Kurserna är 
viktiga för att fäderna ska förstå hur viktiga de är för sina barn. Här utbildas de intagna om 
barns behov vilket de ofta inte vet så mycket om.  
 

”...många av de här killarna känner inte till barns behov. De tror att det är 
fina kläder och prylar som är det barn behöver, att föräldrarna är mindre 
viktiga utan det är det materiella som de tycker är viktigt.” 

 
Barnen vet ofta inte att deras pappa sitter i fängelse utan tror att han arbetar eller är 
utomlands. I studiecirklarna arbetar de anställda därför med att barnen ska få veta var deras 
förälder är och att de ska få komma på besök. Personalen har ingen direkt kontakt med de 
intagnas barn. Barnombuden anser ändå att studiecirklarna har påverkat barnen positivt då 
föräldrarna fått lära sig om barns behov. Det är också indirekt positivt för barnen då fäderna 
på grund av kurserna vågar gå vidare i andra behandlingsprogram. Målet är att allt fler intagna 
ska få möjlighet att delta i dessa studiecirklar.  
 
Någonting som informeras om i studiecirklarna är möjligheten att genomgå ytterligare 
föräldrakurser på den öppna anstalten Gruvberget. Här kan de intagna vistas med sina barn 
och sin partner under en två veckors kurs. I utbildningen får föräldrarna lära sig om barns 
behov och föräldrarollen. På vissa av den aktuella anstaltens avdelningar finns det kurser i 
självförvaltning för de intagna. Där får de frihetsberövade lära sig baskunskaper i skötsel av 
hem och barn vilket de ofta saknar kunskap om. Denna kunskap kan i sin tur gynna barnen.     
 
4.2.7 Lagar och riktlinjer 
Viktiga lagrum finns enligt barnombuden i lag om kriminalvård i anstalt och 
barnkonventionen. Anmälningsplikten i lag om kriminalvård i anstalt anses särskilt viktig 
samt att alla anställda genom barnombuden får kännedom om den. Personalen har nämligen 
ännu inte full kännedom om att de är skyldiga att anmäla om ett barn far illa. En annan 
paragraf som informanterna anser vara viktig är 29 § om besök. I barnkonventionen är artikel 
tre och nio speciellt väsentliga. Dessa artiklar ska barnombuden informera om till personal 
och intagna då en del inte ens vet om att det finns en barnkonvention. Barnombuden ser till att 
lagarna och riktlinjerna vad gäller barn tillämpas så gott det går. 
 

”Sedan första september trädde det här ju i kraft. Och det är väldigt nytt för 
oss och vi ska arbeta på och bli mycket bättre på det. Vi tillämpar det så 
långt det är möjligt idag.” 

 
4.2.8 Analys av kriminalvårdsanstaltens arbete 
Barnkonventionen ska efterlevas och prioriteras i myndigheters arbete som rör barn 
(Hammarberg, 1995). Därför är det nu ett steg i rätt riktning när Sveriges anstalter har 
barnombud som ska företräda barnen som fängelserna kommer i kontakt med och se till att 
barnkonventionen förankras i verksamheten. Resultatet i vår studie visar på att barnombudens 
arbete befinner sig i ett inledningsskede vilket därmed innebär att anstalten i fråga ännu inte 
följer barnkonventionen i någon större utsträckning. Barnombuden behöver enligt författarna 
arbeta mer för att se till att även andra anställda och intagna på fängelset får kännedom om 
barnkonventionen. Artiklarna tre och nio i barnkonventionen är de två artiklar som har störst 
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relevans vad gäller barn till frihetsberövade (Kriminalvården a, 2006). Det finns en viss 
medvetenhet hos barnombuden på anstalten om att dessa två artiklar är centrala i arbetet med 
barnen och de ämnar arbeta vidare med att efterleva dem.  
 
Kriminalvårdsanstalterna ska vid inskrivning fråga om den intagne är vårdnadshavare till ett 
eller flera barn (KVFS 2006:20). På flertalet anstalter ställs denna fråga inte förrän vid 
ankomstsamtalet eller vid verkställighetsplaneringen (Ju, 2006). Denna undersökning visar på 
att frågor om den frihetsberövade har barn ställs under verkställighetsplaneringen. Frågorna 
handlar närmare om antalet barn, barnens födelseår, var barnen vistas och vem som är 
vårdnadshavare. Även i de fall den intagne bor tillsammans med någon som har barn tar 
anstalten hänsyn till dessa i planeringen. Detta är i enlighet med vad som framgår i Ju (2006). 
Det är också önskvärt att man i verkställighetsplaneringen förtydligar föräldrarnas ansvar för 
sina barn. Detta kan ske genom att planeringen exempelvis består av en beskrivning hur 
kontakten mellan den intagne och barnet ska se ut, deltagande i föräldrautbildning samt 
förberedelser inför frigivningen (Ju, 2006). Anstaltens verkställighetsplanering ska enbart 
innehålla en beskrivning av kontakten med barnet medan de andra delarna inte ingår. 
Författarna anser att även föräldrautbildning och planering av frigivning är viktiga att ta upp. 
Detta då en upprättad kontakt och relation mellan barn och förälder riskerar att avta vid 
frigivning om stöd inte ges i föräldrarollen.   
 
I Sverige har ungefär åttio procent av alla intagna föräldrar kontakt med sina barn men det är 
oklart hur konsekvent denna kommunikation är. Regelbunden kontakt mellan barn och deras 
föräldrar minskar barnens krisreaktioner (Hedin, 2000). Har barnen däremot ingen kontakt 
med föräldrarna under en längre tid skadar det relationen dem emellan (BO, 2004). Den 
kontaktform som prioriteras på den aktuella anstalten är främst besök. Anstalten har ungefär 
tusen besökstillfällen med barn varje år. Barnens möjlighet till telefonkontakt med föräldern i 
fängelset är däremot begränsad. Fängelset visar alltså en viss hänsyn till de intagnas barn men 
detta arbete skulle kunna bli bättre på vissa områden. Författarna framhåller att en förbättring 
av telefonkontakt och permission utifrån barnens bästa är behövligt.      
 
Gällande besöksförhållanden för barn på Sveriges anstalter har de länge varit undermåliga. 
Detta har främst handlat om att besöksrummen och rutinerna runt besöken inte har varit 
barnanpassade (KVS & SoS, 1998). År 2000 avsatte regeringen tre miljoner kronor för att 
förbättra situationen för barn till frihetsberövade (Hedin, 2000). En förbättring som skett 
sedan dess är att över hälften av anstalterna har utrustat sina besöksrum efter barns behov 
(BO, 2004). Vår studie pekar på att besöksrummen är barnanpassade så långt det är möjligt 
och att de även har planer på att skapa barnrum på anstalten. Fängelset har redan en 
besökslägenhet och planerar också att skapa ytterligare en. Detta är i enlighet med regeringens 
beslut om att alla anstalter med höga säkerhetskrav ska ha besökslägenheter (Östlund, 2000). 
Idag ska barn prioriteras i besökslägenheter och besöksrum (KVFS 2006:20). På den aktuella 
anstalten ges barnen företräde så långt det är möjligt utifrån fängelsets förutsättningar.  
 
Dömda personer med barn ska så långt det är möjligt placeras på en anstalt nära hemorten 
(KVFS 2006:20). Det kan vara problematiskt för barn som bor långt ifrån fängelset att komma 
på besök (KVS & SoS, 1998). Våra informanter anser att närliggandeprincipen är svår att 
följa då det råder platsbrist på fängelserna men att den följs så gott det går. När barnen väl 
kommer på besök måste de gå igenom en visitation. Kroppsvisitation är något som kan vara 
skrämmande och obehagligt för barn (KVS & SoS, 1998; Melin, 1998; Hairston & Seymour, 
2001). Visitation av barn ska vara så lite ingripande som möjligt (KVFS 2006:20). Anstalten i 
vår studie har samma regler för kroppsvisitation av vuxna och barn. De anser sig ändå följa 
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riktlinjerna då det finns kunnig kvinnlig personal som utför visitation av barn. Fängelset följer 
inte föreskrifterna fullt ut vid visiteringen då tillräcklig skillnad inte görs mellan barn och 
vuxna. Författarna vill här anmärka på att just kvinnor anses som lämpliga vid visitation av 
barn på anstalten. Det är otillbörligt att barnombuden som ska arbeta utifrån att de intagna 
fäderna är bra för sina barn samtidigt anser det vara naturligt att kvinnor är mest lämpade att 
ta hand om barnen som kommer på besök.  
 
Barn ska få ringa till sin frihetsberövade förälder en gång i veckan om det är möjligt med 
hänsyn till fängelsets säkerhet. Intagen kan också få särskild permission vid speciella tillfällen 
rörande deras barn (KVFS 2006:20). Många anstalter är dock återhållsamma med att ge 
särskild permission utifrån barnens behov. De tar endast hänsyn till barnen vid speciella 
händelser som förlossning och dödsfall (BO, 2004). Barnombuden på den aktuella anstalten 
påpekar att det inte finns någon möjlighet att låta barnen ringa in förutom i speciella fall. 
Detta förklarar de med att fängelset har hög säkerhet och att de inte har resurser att avlyssna 
samtalen. På samma gång säger intervjupersonerna att anstalten är mer frikostig vad gäller 
telefonsamtal överhuvudtaget. Författarna anser att informanterna säger emot sig själva då de 
samtidigt anser sig vara både restriktiva och frikostiga. Gällande särskild permission visar 
resultatet på att detta fängelse har en restriktiv hållning gällande särskild permission och 
endast tillåter den vid tillfällen som förlossning. Informanterna förklarar detta med att de har 
en hög säkerhetsnivå. De anser att det kan finnas större möjligheter för öppna anstalter att 
ordna särskild permission utifrån barnens önskemål.   
 
Föräldrautbildningar är främst till för intagna med långa fängelsestraff. Dessa utbildningar har 
som syfte att stötta och uppmuntra de frihetsberövade föräldrarna i sin föräldraroll. Under 
föräldrakurserna är det viktigt att de intagna kommer till insikt om värdet i att barnen har 
kontakt med sin förälder (KVS & SoS, 1998; BO, 2004). I studiecirklarna på fängelset lär sig 
de intagna enligt intervjupersonerna om barns behov och hur viktiga de är som föräldrar. Här 
betonas det också hur viktigt det är att barnen har vetskap om var föräldern är och att barnen 
får träffa denne. Barnombuden anser härmed att studiecirklarna får positiva effekter för de 
intagnas barn. Boswell & Wedge (2002) och Hedin (2000) visar också på föräldrakursernas 
positiva följder för barnen. Fångarna tar ett större ansvar som föräldrar och ökar kontakten 
med barnen. Föräldrautbildningar kan slutligen leda till att barnens relation med sin förälder 
förbättras.  Författarna framhåller betydelsen av föräldrakurserna för barnen då de leder till att 
föräldrarna bättre kan bemöta barnens behov. Denna möjlighet borde, som även 
informanterna framhåller, ges till alla fångar på anstalten.  
 
 
4.3 Socialtjänstens arbete för barn till frihetsberövade 
 
4.3.1 Avsaknaden av arbete 
Socialtjänstens handläggare har endast i enstaka fall mött eller fått kännedom om barn till 
frihetsberövade. De anser sig därför inte ha något arbete för dessa barn. Barnen anses vara en 
utsatt grupp vars behov inte blir tillräckligt synliggjorda.  
 

”Så ja, jag tror att det här är en grupp barn som vi borde uppmärksamma 
mer inom socialtjänsten.” 

 
”Det är bara att konstatera att det görs ett dåligt jobb med den här biten.” 

 
Det finns flera möjliga faktorer till varför den aktuella socialtjänsten inte har ett arbete för 
barn till frihetsberövade och att de inte synliggörs. Informanterna tror att det kan bero på 
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exempelvis skam- och skuldkänslor som gör att barnet eller föräldern det bor med inte 
berättar för socialtjänsten. I de fall där båda föräldrarna är kriminellt aktiva och missbrukare 
kan det också finnas en rädsla för att berätta då risken finns att barnet blir omhändertaget. 
Barnen uppvisar kanske inte heller några synliga symtom utan håller allt inom sig vilket kan 
vara ytterligare en orsak till att barnet inte uppmärksammas. Det kan också vara så att barnet 
inte vet om att föräldern sitter i fängelse. Följande citat belyser avsaknaden av arbete.  
 

”Men den här gruppen barn har vi faktiskt inte diskuterat så där jättemycket. 
Men jag vet som sagt inte riktigt vad det beror på. Om det är det att det inte 
blir riktigt tydliggjort hos oss eller om det är en brist hos oss eller vad det är. 
Det vågar jag inte svara på.” 

 
4.3.2 Kunskap och utbildning 
Socialsekreterarna anser sig inte ha någon specifik kunskap eller utbildning om barn till 
frihetsberövade. Dessa barn skulle bemötas på samma sätt som andra utsatta barn och 
ungdomar som socialtjänsten får kontakt med. Barn till intagna har enligt informanterna 
liknande behov som andra utsatta barngrupper inom socialtjänsten. I intervjuerna drogs det 
bland annat paralleller mellan barn till separerade och frihetsberövade föräldrar. Det betonas 
även att det är individuellt vad barnet varit med om och hur det upplevt sin situation. Citaten 
nedan utgör två exempel på informanternas kunskap om barn till frihetsberövade.   
 

”Jag har ingen speciell utbildning eller liknande gällande barn till 
frihetsberövade.” 

 
”Nej, inte som jag känner till. Utan då blir det ju mer det här som ingår i 
överhuvudtaget i en omsorgssvikt eller när man kan ha olika svårigheter.”  

 
4.3.3 Kontakt 
Handläggarna framhåller vikten av att barnen har någon form av kontakt med sin 
frihetsberövade förälder. De behöver veta vem deras förälder är, vart föräldern tar vägen och 
vad föräldern gör för något. Om kontakt bör förekomma beror på barnets ålder, situationen, 
hur kontakten sett ut innan och vad föräldern är dömd till. Intervjupersonerna påpekade också 
att det är viktigt att lyssna på och respektera barnens vilja angående kontakt. Ibland har 
barnen varit med om så mycket att de inte har viljan eller kraften att träffa sin förälder.  
 

”Så kontakt till varje pris tror jag inte på utan man måste lyssna in varje 
barn.” 

 
I vår undersökning anses alltså kontakt med den frihetsberövade föräldern inte alltid vara för 
barnets bästa. Det kan exempelvis vara negativt för barnet att endast periodvis träffa sin 
förälder. Kontakten blir då ryckig och oförståelig för barnet när det inte vet var föräldern är 
och varför de plötsligt tappat kontakten. Barnen tar i dessa sammanhang ofta på sig skulden 
och ansvaret för situationen som uppstått.   
   

”Den här fantastiska pappan som dom träffat i en vecka och sen är han 
borta i ett år och så kommer han tillbaka. Många gånger blir dom väldigt 
svikna dom här barnen och dom får ingen helhet i föräldrarollen och undrar 
varför pappan gör så här mot dom” 
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4.3.4 Lagar och riktlinjer 
I intervjuerna framkommer det vilka lagar och lagrum som anses viktiga för arbetet med barn 
till frihetsberövade. Först och främst tas socialtjänstlagen upp men även sekretesslagen 
nämns. I socialtjänstlagen betonas framförallt portalparagrafen. Andra lagrum som betonas i 
socialtjänstlagen är paragrafen som berör gruppen barn och unga samt brottsofferparagrafen. 
Intervjupersonerna anser också att man kan använda samma paragraf till olika grupper vilket 
belyses nedan.  
 

”Men det är ju många som man kan använda parallellt alltså. Gäller det den 
ena gruppen så borde det ju gälla den andra också.” 

 
Det ges i undersökningen exempel på olika sorters bistånd som barn till frihetsberövade kan 
erbjudas enligt socialtjänstlagen. Det kan exempelvis handla om att en familj ansöker om 
ekonomiskt bistånd för att barnet ska kunna resa till sin frihetsberövade förälder. Biståndet 
kan också bestå i att erbjuda barnet en kontaktperson. Handläggarna på socialtjänsten anser att 
de följer lagtext så långt det är möjligt vid alla deras utredningsförfaranden.  
 
Socialtjänsten i vår studie har inga riktlinjer som berör barn till frihetsberövade, som 
exempelvis hur de ska synliggöra och bemöta barnen. Intervjupersonerna anser att det finns 
behov av någon form av anvisningar gällande hur handläggarna ska gå till väga när de möter 
dessa barn. Innan riktlinjer kan skapas så behöver socialsekreterarna ha en diskussion 
gällande barn till frihetsberövade. Det är först och främst relevant att handläggarna blir 
medvetna om denna grupp barn. Intervjupersonerna framhåller att handläggarna behöver 
anstränga sig mer för att ta reda på var en okänd förälder är. Citatet nedan är ett exempel på 
en av socialsekreterarnas åsikter angående förekomsten av riktlinjer.   
 

”För min del känns det inte aktuellt eftersom jag inte har träffat på så många 
av dessa barn men det borde väl rimligtvis finnas några riktlinjer som säger 
hur man ska gå tillväga.” 

 
4.3.5 Framtida arbete 
Socialsekreterarna i undersökningen ser möjligheter att i framtiden kunna utveckla ett arbete 
för barn till frihetsberövade. Det skulle då behövas ett bättre samarbete med kriminalvården. 
Denna myndighet anses vara den som först får vetskap om att det finns ett barn med i bilden. 
Ett hinder här kan dock vara sekretessen vilken ibland hämmar utlämnande av information till 
socialtjänsten. Våra intervjupersoner har även uppfattningen att kriminalvården delvis 
glömmer bort barnen. 
 

”Det mesta jobbet är ju någonstans inriktat på den som sitter i fängelset och 
barnen hamnar någonstans på sidan om.” 

 
Socialtjänsten anser att det skulle finnas behov av en gruppverksamhet för barn till 
frihetsberövade. Denna verksamhet skulle kunna tillhöra den enhet inom socialtjänsten i vår 
studie som arbetar med frivilliga insatser för barn och deras föräldrar. Detta förklarade 
informanterna med att denna enhet ska arbeta med frivilliga stödinsatser och att 
gruppverksamhet just är en sådan insats. Dessutom finns det redan en gruppverksamhet inom 
socialtjänsten vilket gör det lättare att starta upp en liknande verksamhet för barn till 
frihetsberövade.   
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4.3.6 Analys av socialtjänstens arbete 
Socialtjänsten är enligt 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldig att vid behov bistå 
alla kommunens invånare. De har också ett särskilt ansvar för att barn som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt vid behov ska få stöd och hjälp vilket framgår i 5 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. Sharp & Marcus-Mendoza (2001) och Ju (2004) visar på att 
frihetsberövande av en förälder kan leda till negativa konsekvenser för deras barn. Därför bör 
socialtjänsten ge dessa barn det stöd och den hjälp de behöver (KVS & SoS, 1998). 
Socialtjänsten i vår undersökning har dock inget arbete med barn till frihetsberövade. De 
anser sig inte heller ha någon större kunskap om dessa barn. Vidare anser sig 
socialsekreterarna behöva synliggöra barnen mer och erbjuda dem olika former av 
stödinsatser. Detta visar på att socialtjänsten i vår undersökning inte följer de skyldigheter 
som de enligt socialtjänstlagen ska efterleva. Författarna anser det vara anmärkningsvärt att 
socialtjänsten ännu inte har prioriterat barn till frihetsberövade då de har ett särskilt ansvar för 
utsatta barn.  
 
Barn till frihetsberövade har olika behov som behöver tillgodoses. De behöver hjälp med att 
bearbeta sina krisreaktioner och att förstå sin intagna förälders kriminella agerande. Barnen 
behöver också hjälp med att anpassa sig till den nya situationen (KVS & SoS, 1998; Boswell 
& Wedge, 2002). Socialtjänstens ansvar för intagnas barn är bland annat att de ska se till 
barnens dagliga omsorg och ge dem professionell hjälp vid känslomässig kris (KVS & SoS, 
1998). Den aktuella socialtjänsten kan tänka sig att vid behov erbjuda olika sorters bistånd till 
barn till frihetsberövade och deras familjer. Exempel på insatser kan vara att erbjuda 
ekonomiskt bistånd för besöksresor och kontaktperson till barnen. Författarnas förhoppning är 
att socialtjänsten även förverkligar sin tanke om en gruppverksamhet för barn till 
frihetsberövade.  
 
Flertalet barn som har en förälder i fängelse blir stigmatiserade (Boswell & Wedge, 2002).  
Med anledning av denna stämpling är det vanligt att barnet behåller sanningen för sig själv 
(Hagen & Myers, 2003). Att barnen inte berättar om sin situation på grund av skam- och 
skuldkänslor är även något informanterna i studien anser kan vara orsak till att de inte 
synliggörs inom socialtjänsten. En annan anledning handläggarna visar på är att barnen inte 
vet om att deras förälder sitter i fängelse. Litteraturen visar på att föräldrarna ibland döljer för 
barnen att de befinner sig i fängelse. Detta kan bero på att föräldrarna skäms för vad de gjort 
eller att de oroar sig för hur barnet ska reagera (Kiser, 1991). Författarna anser att en viktig 
del i socialtjänstens arbete för barn till frihetsberövade borde vara att arbeta med att få bort 
skammen runt barnens situation. Ett sätt är att barnen deltar i gruppverksamhet där deras 
situation normaliseras genom information och möten med andra barn i samma situation.   
 
De lagar som i undersökningen togs upp som viktiga i arbetet med barn till frihetsberövade är 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och sekretesslagen (SFS 1980:100). I socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) nämndes den så kallade portalparagrafen i 1 kap. 1 § och denna handlar om 
socialtjänstens mål. 5 kap. 1 § är också enligt informanterna relevant för barn till intagna då 
den behandlar barn och unga. Paragrafen om brottsoffer i 5 kap. 11 § anses viktig då den i 
framtiden kommer innefatta barn som bevittnat våld varför den också borde kunna gälla barn 
till frihetsberövade. Det är dock två paragrafer som inte tas upp som relevanta för barn till 
intagna.  Det är 1 kap. 2 § och 3 kap. 5 § i socialtjänstlagen vilka handlar om att barnets bästa 
och barnets vilja ska beaktas av socialtjänsten. Dessa lagrum är viktiga då de konkret hänvisar 
till barnkonventionen vilken ska genomsyra  socialtjänstens arbete. Författarna anser inte att 
sekretesslagen är relevant för arbetet med barn till frihetsberövade. Däremot kan denna lag 
utgöra ett hinder vid samarbete med kriminalvården gällande dessa barn. 
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Forskning har visat på att kontakt med den intagne föräldern är positivt för barn. Kontakten 
minskar bland annat barnens oro och krisreaktioner som följer separationen. Barnet får också 
med hjälp av kontakten en trygg utveckling (Tebo, 2006; Hedin, 2000; Boswell &Wedge, 
2002). Att kontakt mellan barn och deras frihetsberövade förälder är viktig är även något som 
framkommer i intervjuerna. Detta då barnen behöver veta var föräldrarna är och hur de har 
det. Här tar de en viss hänsyn till barnkonventionens artikel nio om barns rätt till kontakt med 
den förälder det är åtskilt från. Denna studie visar dock på att kontakt inte alltid är positiv. Det 
beror enligt intervjupersonerna av hur situationen ser ut, till exempel vilket brott föräldern 
begått och vilken kontakt som funnits tidigare. Tebo (2006) framhåller att kontakt inte är bra 
om föräldern har varit våldsam mot barnet eller någon annan närstående. I intervjuerna 
framgår det också att man gällande barnets kontakt med föräldern bör ta hänsyn till barnets 
bästa och barnets vilja. Här tas det alltså hänsyn till barnkonventionens artikel tre och tolv. 
Författarna vill precis som det gjorts i resultatet framhålla vikten av att ta reda på om en 
kontakt med den intagna föräldern är bra för barnen.  
 
 
4.4  Kriminalvårdsanstaltens samarbete med socialtjänsten  
 
4.4.1 Förekomsten av samarbete 
I studien framkommer att en av barnombudens uppgifter är att se över kriminalvårdsanstaltens 
samarbete med socialtjänsten. Anstalten har ännu inte något omfattande samarbete med 
socialtjänsten men samarbetar med dem vid behov. Det kan till exempel vara när det finns 
misstanke om att ett barn far illa eller då pappan är orolig för sin familj. Informanterna 
påpekade dock att samarbete antagligen fungerar bättre på fängelse med lägre säkerhetskrav.  
Citatet nedan belyser förekomsten av samarbete.  
 

"Det har varit väldigt dåligt med det, det är något som X och jag också ska 
jobba med att försöka få till." 

 
4.4.2 Informationsutbyte med socialtjänsten 
Undersökningen visar på att anstalten nyligen har startat ett samarbete med socialtjänsten i 
samma kommun. Det finns ett behov hos anstalten att kunna diskutera åtgärder vid obekväma 
beslut när barn riskerar att fara illa. Därför samarbetar nu fängelset med socialtjänsten för att 
ta del av deras kunskap och erfarenhet. Socialtjänsten i kommunen har även varit på anstalten 
och gett information om anmälningsplikten samt hur kriminalvårdarna ska använda sig utav 
den.  
 
Den aktuella anstalten anser också att socialtjänsten skulle kunna vara behjälplig vid 
föräldrakurser. Studiecirklarna har dock redan kunnig personal med kunskaper om barn. Det 
finns även redan ett samarbete med frivilliga organisationer här. Följande citat utgör ett 
exempel på detta resonemang.  
 

"Socialtjänstens arbete, visst skulle man kunna tillämpa det också men jag 
vet inte. Det räcker kanske...Jag tror nog att man inte får göra för stor soppa 
av det hela."  

 
4.4.3 Samarbete vid vissa ärenden 
Fängelset har kontakt med olika socialtjänster runt om i landet vid vissa ärenden. Redan i 
verkställighetsplaneringen med nya intagna planerar anstalten i vissa fall ett samarbete med 
socialtjänsten. Det finns då en regelbunden kommunikation mellan den frihetsberövades 
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kontaktman på fängelset och handläggare på socialtjänsten. Denna kommunikation handlar 
främst om kontakten mellan den intagne och barnet. När den intagne redan har en kontakt 
med socialtjänsten kan anstalten tillsammans med socialsekreteraren göra upp en plan för 
exempelvis ökad kontakt mellan fången och barnet.  
 
Det finns möjlighet att ordna besök på anstalten för barn vars ena förälder är emot besök eller 
där föräldrarna är osams. Om ingen annan anhörig till barnet har möjlighet att medfölja till 
besök kan fängelset ta hjälp av socialtjänsten. I slutet av verkställigheten skulle den aktuella 
anstalten kunna tänka sig att ha kontakt med socialtjänsten så att den intagne vid frigivning 
kan få deras hjälp och stöd. Det händer dock inte så ofta just på detta fängelse eftersom de 
intagna inte friges härifrån.  
 
4.4.4 Samarbetsdokument 
Anstalten har inga samarbetsdokument tillsammans med socialtjänsten men barnombuden 
anser det vara behövligt till viss del. Detta då socialtjänsten kan dela med sig av sin kunskap 
om barn och speciellt om barn som far illa. Det viktigaste att ta upp i dokumenten är om 
kontakten med barnen är bra och utgår från barnens behov. Då fängelset redan har ett 
samarbete med socialtjänsten har informanterna dock svårt att se hur det skulle kunna 
utvecklas mer. De framhåller ändå att det behöver finnas en ömsesidig relation mellan 
kriminalvårdsanstalten och socialtjänsten.  
 

"För båda har vi ju olika erfarenheter utav barn och i slutänden kan vi göra 
något bra tillsammans."  

 
4.4.5 Framtida samarbete 
I intervjun framgår det att barnombuden tror att ett bättre samarbete med socialtjänsten skulle 
kunna gynna barn till frihetsberövade. Detta då de två myndigheterna skulle kunna utbyta 
kunskaper. Utöver detta finns det dock inte många idéer om hur ett framtida samarbete skulle 
kunna se ut. Informanterna anser att möjligheterna till samarbete är större på lägre 
säkerhetsklasser. Ett förslag finns dock på hur ett framtida samarbete med socialtjänsten borde 
se ut. All personal på fängelset behöver bli medvetna om anmälningsskyldigheten. Här bör 
även ett samarbete ske med socialtjänsten. Det finns dock mycket att göra innan ett sådant 
samarbete kan komma till stånd. Hinder i ett framtida samarbete är enligt vad som 
framkommer i studien att anstalten måste kontakta så många olika socialtjänster för att 
samarbeta gällande de intagnas barn.  
 

"Det är ju så här att vi har ett stort upptagningsområde, det är ju hela 
Sverige som upptagningsområde så det är ju alla kommuner där barnen hör 
hemma. Så att det är väl det kanske som kan vara lite kämpigt." 

 
 
4.5 Socialtjänstens samarbete med kriminalvården 
 
4.5.1 Förekomsten av samarbete 
Det framkommer i studien att det inte förekommer något större samarbete mellan 
socialtjänsten och kriminalvården. Samarbetet sker endast vid enstaka fall vilket har inneburit 
någon familj per år. Socialtjänsten och kriminalvården har sedan inte fortsatt bygga vidare på 
samarbetet och kontakten med varandra. De har också haft ett informationsutbyte med 
kriminalvården. Intervjupersonerna har uppfattningen att det hos personal på socialtjänsten 
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och kriminalvården uttrycks ett behov av ett utökat samarbete dem emellan. Citatet belyser 
förekomsten av samarbete. 
 

”Jag vågar faktiskt påstå att vi inte har något samarbete alls nästan idag 
omkring just barnen.” 

 
4.5.2  Kunskapsutbyte 
Studien pekar på möjligheten för socialtjänsten att utveckla ett sätt att bidra kriminalvården 
med kunskap. Denna kunskap skulle framförallt kunna bestå i att öka kriminalvårdens 
medvetenhet om barnperspektivet. I intervjuerna anses det vara önskvärt att utbyta 
information med anstalten i kommunen. Det finns också en uppfattning inom socialtjänsten att 
kriminalvården redan har kunnig personal inom detta område. Citatet nedan belyser detta. 
 

”Det skulle vara fullt möjligt men nu tror jag att kriminalvården använder 
sina egna resurser helt och hållet. De har ju psykologer och andra som åker 
runt på anstalterna.”  

 
En typ av kunskapsutbyte som socialtjänsten i vår undersökning har haft med kriminalvården 
är en gemensam utbildning. I och med att kriminalvården tillsatt barnombud har socialtjänsten 
på denna utbildning informerat om hur de arbetar. Informationen handlade om hur 
socialtjänsten arbetar enligt socialtjänstlagen och särskilt betonades kriminalvårdens 
anmälningsskyldighet.  
 
4.5.3 Samarbete vid besök 
Resultatet visar på att socialtjänsten skulle kunna tänka sig att samarbeta med kriminalvården 
för att hjälpa barnen att upprätthålla kontakt med sin frihetsberövade förälder. Socialtjänsten 
är exempelvis beredd att följa med barnet till anstalten då den ena föräldern motsätter sig 
besök. De anser även att möjligheten finns till en regelbunden kontakt mellan barnets 
socialsekreterare och den intagnes kontaktman. Handläggarna har dock inte varit med om 
något av detta ännu. En av socialsekreterarnas tankar om samarbete vid kontakt belyses i 
citatet nedan. 
 

”Det tror jag inte alls skulle vara omöjligt…Dom har ju rätt att besöka sin 
förälder regelbundet på anstalt. Finns det ett behov av att göra ett jobb 
tillsammans med föräldrarna och barnet och reda ut saker så naturligtvis 
skulle man kunna hjälpa till med det.” 

 
Socialsekreterarna tycker att kriminalvården ofta utgår från ett vuxenperspektiv vid besök då 
de mest tänker på den vuxnes behov av kontakt med barnet. Även att det är en självklarhet att 
föräldern ska få ha en kontakt med sina barn. Socialtjänsten skulle här kunna stå på barnets 
sida och se till att barnet inte träffar sin förälder mot sin egen vilja.  
 
4.5.4 Framtida samarbete 
Informanterna betonar att det i ett framtida arbete skulle vara önskvärt att uppmärksamma alla 
barn som har en förälder i fängelse. Varje barns situation borde bekräftas för att hindra att 
något barn far illa. Det anses dock vara oklart vilken myndighet som ska ta detta ansvar. Det 
skulle vidare vara önskvärt att barnen hade en kontaktperson som finns där för barnen och 
stöttar dem. För att socialtjänsten ska ha en möjlighet att stötta barn till intagna borde de få 
information från kriminalvården när en förälder blir frihetsberövad. Socialtjänsten tycker det 
är viktigt att de får vetskap om vad som händer i de familjer som tillhör deras kommun. 
Citatet nedan får belysa det framtida samarbetet. 
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”Någonstans skulle ju alltid målet vara att man fick veta att föräldrarna har 
ett fängelsestraff…Men där är väl någon sekretesshistoria som gör att man 
inte kan genomföra det också.” 

 
En annan möjlighet till ett framtida samarbete skulle kunna vara att arbeta tillsammans med 
kriminalvården och andra berörda myndigheter vid frigivning av intagna föräldrar. Vidare 
framgår det i intervjuerna att de intagna genom detta samarbete skulle få bättre hjälp att 
anpassa sig till samhället. Detta gynnar även den intagnes barn och familj.   
 

”Och det hjälper ju när man kommer ut ur fängelset och man har barn även 
om man inte bor med dom, att man får en chans att komma tillbaka ganska 
snabbt.” 

 
4.5.5 Samarbetsdokument 
Socialtjänsten har inte några samarbetsdokument mellan socialtjänsten och kriminalvården 
gällande barn till frihetsberövade. Informanterna anser dock att socialtjänsten skulle vara redo 
att pröva den möjligheten. Detta för att få till ett bättre arbete tillsammans med kriminal-
vården. Samarbetsdokument skulle också kunna hjälpa till att lösa saker som exempelvis 
hinder i kontakten. Följande citat belyser en informants syn på samarbetsdokument. 
 

”Man skulle ju kunna prova i alla fall och se om man kunde få till ett bättre 
arbete så.” 

 
 
4.6 Analys av kriminalvårdsanstaltens och socialtjänstens samarbete 
 
I förvaltningslagen (SFS 1986:223) 6 § framgår det att myndigheter ska hjälpa varandra vad 
gäller deras olika verksamhetsområden. Kriminalvården och socialtjänsten behöver utveckla 
sitt samarbete för att kunna hjälpa barn till frihetsberövade på bästa sätt (BO, 2004).  
Anstalten i vår studie har endast samverkan med socialtjänsten i vissa fall men samverkan är 
bristfällig. Socialtjänsten i undersökningen har ingen samverkan alls med kriminalvården. 
Undersökningsenheternas begränsade samverkan visar på att de inte följer förvaltningslagens 
6 § om samverkan mellan myndigheter.   
 
I 3 kap. 5 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår att socialtjänsten ska utforma och 
genomföra insatser tillsammans med den enskilde och vid behov samverka med andra. En 
central paragraf är 5 kap. 1a § där socialtjänsten ska samverka med andra instanser då ett barn 
far illa eller riskerar att fara illa. Denna paragraf är inte sekretessbrytande vilket framkommer 
i sekretesslagen (SFS 1980:100) 14 kap. 3 § som säger att myndigheter kan lämna ut uppgift 
om intresset överväger sekretessens skyddsintressen. Då socialtjänsten i vår studie inte har 
någon samverkan uppfyller de inte sina skyldigheter i socialtjänstlagens paragraf om 
samverkan. Sekretessen anses i undersökningen utgöra ett hinder då socialtjänsten inte kan få 
vetskap om ett barns förälder sitter i fängelse. Detta är i enlighet med forskning som gjorts 
vilken säger att socialtjänsten tycker att kriminalvården är dålig på att informera om vilka 
barn som behöver hjälp (KVS & SoS, 1998). Författarna anser att sekretess inte ska användas 
som en ursäkt för att samarbete inte kan komma till stånd. Detta då bland annat samtycke från 
de inblandade och vissa lagrum i sekretesslagen kan användas för att kringgå sekretessen.   
 
Lag om kriminalvård i anstalt (SFS 1974:203) 1 kap. 5 § handlar om att kriminalvården ska 
samverka med andra myndigheter för att förverkliga vårdens syfte. Detta kan enligt  
Kriminalvården b (2006) vara att samverka med socialsekreterarna på de intagnas hemort för 
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att förbättra relationen till deras barn. Barnombuden på den aktuella anstalten har som en av 
sina uppgifter att se över fängelsets samarbete med socialtjänsten. De anser sig ännu inte ha 
något omfattande samarbete men det finns vid behov. Informanterna påpekar att ett hinder 
mot samarbete är att anstalten har ett så stort upptagningsområde vilket innebär många 
socialtjänster att samarbeta med. Författarna anser att fängelset är på väg i rätt riktning men 
att de trots hinder behöver utveckla sitt samarbete mer. Detta för att ytterligare förbättra 
situationen för barnen.  
 
Kriminalvården har anmälningsskyldighet till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far 
illa vilket framgår i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 14 kap. 1 §. All kriminalvårdens 
personal ska vara medveten om anmälningsskyldigheten och hur man rent praktiskt gör en 
anmälan (KVFS 2006:20). Många inom kriminalvården känner inte till anmälningsplikten 
(BO, 2004). Denna undersökning visar på att det fortfarande finns brister vad gäller 
kännedomen om anmälningsplikten bland de anställda på fängelset. Barnombuden anser 
också att större samarbete bör ske runt anmälningarna. Författarna framhåller att det är 
förvånansvärt att all personal på anstalten ännu inte känner till sin plikt att anmäla då den 
funnits sedan år 2003. Mot bakgrund av detta är det mycket viktigt att barnombuden nu ser till 
att detta prioriteras. 
 
Samordning är en form av samarbete som används när en aktör har fullgjort sitt ansvar och 
överlämnar ett ärende till en annan aktör. Då aktörer samordnar uppnås oftast inte goda 
resultat (Bjerkman & Brännberg, 2002; Danermark & Kullberg, 1999).  Den samordning som 
finns på den aktuella anstalten är personalens skyldighet att anmäla till socialtjänsten då ett 
barn riskerar att fara illa. När fängelset gjort en anmälan så är deras ansvar uppfyllt och 
socialtjänsten tar över ärendet. Detta visar på att anstalten inte samarbetar tillräckligt kring 
anmälningsplikten och att en annan samarbetsform skulle ge bättre resultat. Idealet anses av 
författarna vara att anstalten samverkar runt anmälningarna. Vid samverkan kan barnets 
behov tillgodoses på ett bättre sätt då de båda myndigheterna bidrar med sina erfarenheter av 
barnet. 
 
Samråd handlar om att en part hjälper en annan med exempelvis råd, stöd, information eller 
utbildning. Den ena aktören innehar kunskap vilken ges till den andra som behöver den 
(Bjerkman & Brännberg, 2002). Det socialtjänsten i vår studie anser sig kunna bidra 
kriminalvården med är medvetenheten om barnperspektivet. Socialtjänsten har nyligen på en 
utbildning för barnombud informerat om hur de arbetar utifrån socialtjänstlagen och 
anmälningsskyldigheten. Den aktuella anstalten har haft socialtjänsten från samma kommun 
hos sig där de har berättat om anmälningsplikten. Med denna socialtjänst har fängelset också 
ett informationsutbyte i enskilda fall. Socialtjänsten i vår studie kan också tänka sig att ha ett 
informationsutbyte med anstalter i deras kommun. Författarna tycker det är anmärkningsvärt 
att socialtjänsten ännu inte har något samråd med kommunens fängelse. Det som ytterligare 
vore önskvärt är att anstalten i studien ger socialtjänsten information om sin verksamhet.    
 
Samverkan innebär att två eller flera aktörer har ett ömsesidigt samspel och ett gemensamt 
syfte. Relationen är varaktig och består av en viss struktur och arbetsfördelning (Mallander, 
1998). Den samverkan som finns på den aktuella anstalten är då socialtjänsten följer med barn 
på besök i fängelset då ena föräldern motsätter sig besök. Socialtjänsten i vår studie kan tänka 
sig att vid behov följa med barn på besök i anstalt men detta har ännu inte skett. I vissa fall 
ingår det i den aktuella anstaltens verkställighetsplanering att en regelbunden kontakt mellan 
kontaktman på anstalten och handläggare på socialtjänsten ska förekomma. 
Kommunikationen gäller då de intagna och deras barn. Den aktuella socialtjänsten har ännu 
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ingen regelbunden kommunikation med kontaktmän på kriminalvården men anser att det 
skulle vara möjligt. Författarna vill påpeka att den aktuella anstaltens samverkan är bristfällig 
då den bland annat saknar struktur och kontinuitet.  
 
Litteraturen visar på olika förutsättningar och hinder för att en samverkan ska komma till 
stånd. Faktorer som behövs för att en samverkan initieras och får god kvalitet är vilja till, 
positiv syn på och uppfattning av behov av samverkan (Dovrén, 1997; Mallander, 1998; 
Danermark & Kullberg, 1999). Det som kan hämma en samverkan är sekretess, tidsbrist och 
personalomsättning (Länsstyrelsen Örebro län, 1999). Både socialtjänsten och anstalten i 
studien ser ett behov av och en möjlighet till samverkan. De ser också hinder på vägen som 
exempelvis sekretessen. Författarna anser att det behövs mer än att bara se ett behov men det 
är en bra början. Utöver detta borde det finnas en genuin önskan och en gemensam vilja att 
samverka. Myndigheterna behöver se förbi sina hinder och fokusera mer på möjligheterna till 
en samverkan.     
 
Något annat som underlättar myndigheters samverkan är när den regleras i lag (Bohman & 
Westlund, 1995). Denna undersökning visar däremot att myndigheterna trots deras 
lagstadgade ansvar att samverka inte gör det tillräckligt gällande barn till frihetsberövade. 
Detta kan enligt författarna bero på att det finns en bristande medvetenhet om skyldigheten att 
samverka. Det borde ligga på chefernas ansvar att se till att samverkan kommer till stånd och 
att öka vetskapen hos personalen.  
 
Riktlinjer är viktiga då en god samverkan kräver någon form av struktur. Samverkan bör 
innehålla en tydlighet gällande målsättning, ansvarsfördelning och former för samverkan 
(Danermark & Kullberg, 1999). Varken den aktuella socialtjänsten eller anstalten har 
samarbetsdokument om samarbetet gällande barn till frihetsberövade. Fängelset anser att det 
behövs till viss del och socialtjänsten är redo att prova möjligheten. Författarna framhåller 
vikten av samarbetsdokument då det är en förutsättning för att en samverkan ska hålla god 
kvalitet.   
 
 
5. DISKUSSION 
 
 
5.1 Slutsatser och reflektioner 
 
Nu när vi ser tillbaka på vår uppsats tycker vi att syftet har besvarats. Detta då vi har tagit 
reda på om och hur den aktuella kriminalvårdsanstalten och socialtjänsten arbetar för barn till 
frihetsberövade. Vi har härmed gett en beskrivning på hur arbetet med barnen kan se ut på en 
anstalt och en socialtjänst i landet. Det kan vara på sin plats att åter påpeka att vårt resultat 
inte går att generalisera på samma sätt som är möjligt med en kvantitativ studie. Möjligheten 
finns dock att göra en analytisk generalisering då man kan anta att det ser ungefär likadant ut 
på andra anstalter och socialtjänster.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kriminalvårdsanstalten har ett visst arbete för barn till 
frihetsberövade. Fängelset har nu två barnombud som ska företräda barnens intressen och 
förankra barnkonventionen på anstalten. De har dock inte kommit så långt med detta arbete 
än. Fängelset har börjat anpassa sin miljö för besökande barn och har även planer på att 
utveckla detta mer. Vad gäller annan kontakt som telefonsamtal och permission uppfyller 
anstalten dock inte barnperspektivet tillräckligt. Fängelset har startat upp ett samarbete med 
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socialtjänsten i samma kommun och samarbetar även med andra socialtjänster vid behov 
gällande de intagna och deras barn. Barnombuden har nu som uppgift att se över samarbetet 
med socialtjänsten. Kriminalvårdsanstalten följer inte förvaltningslagen då de endast 
samverkar med socialtjänsten i vissa fall och samverkan är bristfällig. De följer inte heller 
anmälningsplikten i tillräckligt stor utsträckning då många i personalen fortfarande inte 
känner till den. Riktlinjerna följs så långt det är möjligt utifrån anstaltens säkerhetsnivå.  
 
Vidare har vi kommit fram till att socialtjänsten endast har ett arbete för barn till 
frihetsberövade i enstaka fall. Socialtjänsten möter ungefär ett barn per år som har en förälder 
i fängelse. De har inga gemensamma stödinsatser för barnen som till exempel en 
gruppverksamhet. Socialtjänsten har inte heller något större samarbete med kriminalvården. 
De har dock haft ett informationsutbyte med kriminalvården på en utbildning för barnombud. 
Annars samarbetar socialtjänsten endast i vissa ärenden med kriminalvården. Socialtjänsten 
följer inte sitt lagstadgade ansvar då de inte synliggör och ger stöd och hjälp till barn med 
frihetsberövade föräldrar. Socialtjänsten följer inte heller de lagrum som finns i 
socialtjänstlagen och i förvaltningslagen om samverkan då de inte har någon samverkan med 
kriminalvården.   
 
Det är positivt att alla anstalter har tillsatt barnombud för att behoven hos barn till 
frihetsberövade nu kan tillgodoses på ett bättre sätt. För att barnombuden ska göra ett bra 
arbete behöver dock kriminalvården ta reda på hur de genom barnombuden kan nå bästa 
resultat för barnen. Detta skulle kunna ske genom kontinuerliga utvärderingar av arbetet så att 
kvalitet tillförsäkras. Annars finns det risk att barnombudens arbete blir en insats som endast 
ser bra ut utåt sett men som inte ger några egentliga resultat för barnen. Det är också viktigt 
att barnombuden på Sveriges anstalter prioriterar att informera personalen om 
anmälningsskyldigheten. Detta är viktigt för att barnen ska få det skydd och den hjälp de 
behöver av socialtjänsten. Anstalter behöver även ta kontakt med socialtjänsten gällande de 
barn som inte direkt far illa. Alla barn till frihetsberövade borde få chans till att bli bekräftade 
i sin situation och få det stöd de önskar och är i behov av.  
 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla utsatta grupper barn och är därmed skyldiga att 
arbeta för att upptäcka och stötta barn till frihetsberövade. I de fall då socialtjänsten inte 
synliggör barnen kan det bero på hög arbetsbelastning och att andra utsatta grupper barn 
märks mer. Det kan också bero på att socialtjänsten inte har tillräcklig medvetenhet och 
kunskap om barn till frihetsberövade och därför inte upptäcker dem. På socialtjänsten i vår 
studie finns det en kunskapslucka vad gäller barnen som skulle behöva täckas upp. Först och 
främst behövs en medvetenhet hos denna socialtjänst att dessa barn finns och är en utsatt 
grupp.  Därefter kan socialtjänsten börja utveckla en stödverksamhet för barnen och en god 
samverkan med kriminalvården.  
 
Det bör påpekas att frihetsberövandets negativa konsekvenser för barnen som framkommit i 
studien inte nödvändigtvis behöver gälla alla de intagnas barn. Dessa barn är som alla andra 
människor unika individer som har skilda egenskaper, känslor och förutsättningar. Dessa barn 
kan må dåligt av andra anledningar eller i kombination med förälderns frihetsberövande. Det 
viktigaste är att dessa barn bemöts utifrån egna behov och upplevelser av sin situation.     
 
Något annat vi vill framhålla är att barnens rättigheter enligt barnkonventionen bör finnas i 
åtanke när det handlar om barns kontakt med sin intagna förälder. Särskilt vill vi framhålla 
artikel tre och nio vilka handlar om att barnets bästa ska beaktas och att barnet har rätt till 
kontakt med den förälder det åtskiljts ifrån.  Det borde finnas en möjlighet för alla dessa barn 
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att få ha en kontakt med sin intagne förälder om de så önskar och om det är utifrån deras 
bästa. Vi anser det oriktigt att en frihetsberövad förälder alltid skulle vara en olämplig 
förälder. Oavsett vad föräldrarna har gjort älskar barnen dem och behöver dem. På grund av 
detta borde alla intagna föräldrar i alla fall ges en chans att vara förälder åt sitt barn.  
 
Som nämnts tidigare i uppsatsen ges begreppen samarbete och samverkan olika innebörder av 
olika forskare. Vi valde därför en tolkning av samarbete som var tydlig och användes i flera 
böcker. Vi har sedan använt tolkningen från den teoretiska referensramen i resultatet. Vi vill 
dock påpeka vår medvetenhet om att begreppet samverkan exempelvis inte nödvändigtvis har 
samma innebörd i lagstiftningen som vi gett det. 
 
Vi vill förtydliga att våra intervjupersoner samt den socialtjänst och den anstalt som de arbetar 
på inte ska behöva belastas av undersökningens resultat. Detta då de brister som framkommit i 
studien även kan finnas på organisations- och samhällsnivå.  
 
Slutligen vill vi framhålla att vi trots allt ser en ljusare framtid för barn till frihetsberövade. 
Detta då barnen har uppmärksammats från högre ort och att kriminalvården nu har utsett 
barnombud på anstalterna. Det glädjer oss att både fängelset och socialtjänsten i studien ser 
barnens behov och uttrycker en vilja att utveckla arbetet mer för barnen. Vår förhoppning är 
nu att barn till frihetsberövade blir ytterligare uppmärksammade av vårt samhälle och de 
berörda myndigheterna.   
 
 
5.2 Förslag till framtida forskning 
 
Allmänt sett behövs det mer forskning om barn till frihetsberövade och särskilt den svenska 
forskningen borde utvecklas. Då större delen av all forskning är otillräcklig gällande barnens 
upplevelser av sin situation vore det önskvärt att framtida forskning inriktar sig på detta. Det 
skulle vara intressant att om några år undersöka hur barnombudens och socialtjänstens arbete 
för barn till frihetsberövade har utvecklats. Det hade vidare varit intressant att göra en 
liknande studie om hur en anstalt med lägre säkerhetsklass arbetar för barnen. Detta för att 
kunna jämföra resultaten med varandra och se om det är någon skillnad dem emellan. 
Slutligen vore det önskvärt att vår studie föranleder fler och mer omfattande studier av vårt 
slag och ämnesområde. 
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Intervjumanual                     BILAGA 1 
 
Personal inom kriminalvårdsanstalten  
 
 
Inledning 
Presentera oss och syftet med studien 
 
Praktisk information 
Bandspelare 
Tidsram 
Anonymitet 
Rätten att avstå svar 
Eventuella frågor till oss 
 
Bakgrundsinformation 
Intervjupersonens befattning, utbildning och anställningstid 
Anstaltens organisation, karaktär och klientgrupp 
 
Arbetet med barnen 
Ert arbete med barn till frihetsberövade 
Arbetets utveckling till det bättre 
Kunskap och utbildning 
 
Samarbete 
Förekommer samarbete med socialtjänsten 
Samarbetets utformning   
Samarbetets utveckling till det bättre     
 
Lagar och dokument 
Relevanta lagrum 
Riktlinjer för barn till frihetsberövade  
Samarbetsdokument mellan kriminalvård och socialtjänst 
 
Avslutning 
Övriga kommentarer från intervjupersonen  
Eventuellt medgivande till klargörande av svar eller fler frågor från oss 
 
 

  



 

Följdfrågor till intervjumanualen                       
 
Personal inom kriminalvårdsanstalten 
 
 
Arbetet med barnen  
- Ert arbete med barn till frihetsberövade:  

• Har ni ett arbete för dessa barn? 
• Hur ser arbetet ut? Hur ofta träffar ni på barnen? Hur kommer ni i kontakt med dessa 

barn? I vilka sammanhang träffar ni på dessa barn? Vad gör ni om ni får vetskap om 
att en intagen har barn? 

 
- Arbetets utveckling till det bättre: 

• Vilka insatser behövs för att arbetet med barn till frihetsberövade ska bli bättre? Vad 
finns det för möjligheter och hinder i det framtida arbetet? 

 
- Kunskap och utbildning: 

• Vad har ni för kunskaper om barn till frihetsberövade? Har ni fått någon utbildning i 
ämnet? Får övrig personal utbildning? 

 
 
Samarbete 
- Förekommer samarbete med socialtjänsten 
 
- Samarbetets utformning 

• Hur ser samarbetet ut? Vilken typ av samarbete; samordning, samverkan, 
sammansmältning eller samråd? I vilka sammanhang samarbetar ni? Vad är bra och 
mindre bra? 

 
- Samarbetets utveckling till det bättre    

• Hur borde samarbetet se ut? Vad finns det för möjligheter och hinder? 
 
 
Lagar och dokument 
- Relevanta lagrum 

• Vilka lagrum tycker du är viktiga för arbetet med dessa barn? Tycker du att ni följer 
lag om kriminalvård i anstalt och de lagrum du anser vara relevanta? 

 
- Riktlinjer för barn till frihetsberövade  

• Vilket innehåll vill du ge era riktlinjer för barn till frihetsberövade? 
• Tycker ni att riktlinjerna är tillfredsställande eller behöver dem utvecklas? 
• Hur arbetar ni för att följa riktlinjerna? 

 
- Samarbetsdokument mellan kriminalvård och socialtjänst  

• Har ni sådana? 
• Om ja: Vad innehåller de? 
• Om nej: Skulle sådana dokument behövas? Hur skulle de kunna se ut? 

 
 

  



 

Intervjumanual                     BILAGA 2 
 
Handläggare inom socialtjänsten  
 
 
Inledning 
Presentera oss och syftet med studien 
 
Praktisk information 
Bandspelare 
Tidsram 
Anonymitet 
Rätten att avstå svar 
Eventuella frågor till oss 
 
Bakgrundsinformation 
Intervjupersonens befattning, utbildning och anställningstid 
Enhetens organisation, ansvarsområde och klientgrupp  
 
Arbetet med barnen 
Ert arbete med barn till frihetsberövade 
Arbetets utveckling till det bättre 
Kunskap och utbildning 
 
Samarbete 
Förekommer samarbete med kriminalvården 
Samarbetets utformning 
Samarbetets utveckling till det bättre     
 
Lagar och dokument 
Relevanta lagrum 
Riktlinjer för barn till frihetsberövade  
Samverkansdokument mellan socialtjänst och kriminalvård 
 
Avslutning 
Övriga kommentarer från intervjupersonen  
Eventuellt medgivande till klargörande av svar eller fler frågor från oss 
 
 
 
 
 

  



 

Följdfrågor till intervjumanualen                                   
 
Handläggare inom socialtjänsten  
 
 
Arbetet med barnen  
- Ert arbete med barn till frihetsberövade:  

• Har ni ett arbete för dessa barn? 
• Om ja: Hur ser arbetet ut? Hur ofta träffar ni på barnen? Hur kommer ni i kontakt med 

dessa barn? Av vilken anledning blir dessa barn aktuella hos er? Vad gör ni om ni får 
vetskap om att ett barn har en frihetsberövad förälder?  

• Om nej: Vad beror det på att ni inte har ett arbete för dessa barn? Varför har ni inte ett   
            arbete inriktat på dessa barn som till exempel gruppverksamhet? 
 
- Arbetets utveckling till det bättre: 

• Vilka insatser behövs för att arbetet med barn till frihetsberövade ska bli bättre? Vad 
finns det för möjligheter och hinder i det framtida arbetet? 

 
- Kunskap och utbildning: 

• Vad har ni för kunskaper om barn till frihetsberövade? Har ni fått någon utbildning i 
ämnet? 

 
 
Samarbete 
- Förekommer samarbete med kriminalvården 
 
- Samarbetets utformning 

• Hur ser samarbetet ut? Vilken typ av samarbete; samordning, samverkan, 
sammansmältning eller samråd? I vilka sammanhang samarbetar ni? Vad är bra och 
mindre bra? 

 
- Samarbetets utveckling till det bättre    

• Hur borde samarbetet se ut? Vad finns det för möjligheter och hinder? 
 
 
Lagar och dokument 
- Relevanta lagrum 

• Vilka lagrum tycker du är viktiga för arbetet med dessa barn? Tycker du att ni följer 
socialtjänstlagen och de lagrum du anser vara relevanta? 

 
- Riktlinjer för barn till frihetsberövade  

• Har ni riktlinjer för arbetet med barn till frihetsberövade?  
• Om ja: Hur ser riktlinjerna i så fall ut? 
• Om nej: Tycker du att riktlinjer skulle behövas? Hur skulle de se ut? 

 
- Samarbetsdokument mellan socialtjänst och kriminalvård 

• Har ni sådana? 
• Om ja: Vad innehåller de? 
• Om nej: Skulle sådana dokument behövas? Hur skulle de kunna se ut? 

  



 

Fullständig återgivning av väsentliga artiklar och paragrafer      BILAGA 3 
 
 
Konventionen om barnets rättigheter 
 
Artikel 2 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning 
i övrigt. 
 
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 
mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 
eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
 
Artikel 3 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. 
 
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och 
skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 
 
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, 
särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 
 
Artikel 6 
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 
 
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 
utveckling. 
 
Artikel 9 
1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras 
vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i 
enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är 
nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid 
övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever 
åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort. 
 
2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet att 
delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter. 
 
3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller 
båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt 
med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

  



 

4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, t 
ex frihetsberövande, fängslande, utvisning, förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall 
oavsett orsak medan personen är frihetsberövad) gentemot den ena av eller båda föräldrarna 
eller barnet, skall den konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är 
lämpligt, någon annan medlem av familjen de väsentliga upplysningarna om den/de 
frånvarande familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna 
skulle vara till skada för barnet. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att 
framställandet av en sådan begäran inte i sig medför negativa följder för den/de personer som 
berörs. 
 
Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna avsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 
barnet. 
 
 
Förvaltningslag (SFS 1986:223) 
 
Samverkan mellan myndigheter 
6 § Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. 
 
 
Socialtjänstlag (SFS 2001:453) 
 
1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall 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. 
 
2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 
Med barn avses varje människa under 18 år. 
 
3 kap. Socialnämndens uppgifter 
1 § Till socialnämndens uppgifter hör att 
  - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,  
  - medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,  
  - informera om socialtjänsten i kommunen,  

  



 

  - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden,  
  - svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det.  
 
5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans 
med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar. 
  När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn 
skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 
 
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 
Barn och unga 
1 § Socialnämnden skall 
  - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  
  - i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  
  - med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling,  
  - aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel,  
  - i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,  
  - i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 
kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har 
avgjorts.  
 
1a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande 
av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen 
(1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. (Införd g. Lag 
2003:407.) 
 
 
Sekretesslag (SFS 1980:100) 
 
14 kap. Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och om förbehåll 
1 § Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till regeringen eller riksdagen. Sekretess hindrar 
inte heller att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller 
förordning. 
 
3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, 
om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen skall skydda. 
  Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap. 1-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första 
stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap. 4 och 7 §§, 8 § första och andra styckena och 9 §. Inte 
heller gäller första stycket, om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift 
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som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Lagar 1998:205 (se vid 
7:16), 1999:301 (se vid 1:8).  
 
 
Lag (SFS 1974:203) om kriminalvård i anstalt 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 
5 § Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära samverkan mellan 
kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förverkligande av vårdens syfte kräver insatser av 
andra samhälleliga organ, skall erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant organ. 
  Vid planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga rum med denne. I den 
utsträckning det lämpligen kan ske bör samråd ske även med hans närstående. Den intagne 
skall beredas tillfälle yttra sig om tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om ej 
synnerliga skäl talar däremot. 
  Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva 
nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  
 
 
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:20) för verkställighet i 
anstalt 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 
7 § Intagen skall vid inskrivningen tillfrågas om denne har barn och om denne har vårdnaden 
om ett eller flera barn. 
 
Allmänna råd 
Kriminalvården är enligt socialtjänstlagen skyldiga att genast anmäla till socialnämnden i barnets 
hemkommun om vi i vår verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd. Anmälningsskyldigheten gäller även anställda inom 
Kriminalvården. All aktuell personal måste känna till när och hur en anmälan skall göras. En 
anmälan bör göras skriftligt men i en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan per 
telefon. En sådan muntlig anmälan bör sedan bekräftas skriftligt. 
 
4 kap. Kontroll, brev, besök och telefon 
Telefon 
3 § En intagen får inte använda eller inneha annan telefonutrustning i anstalt eller under 
utevistelse med kriminalvårdspersonal än den som tillhandahålls av anstalten. 
  Anstalten skall, i den utsträckning det lämpligen kan ske och om det är möjligt av ordnings- 
och säkerhetsskäl, tillåta intagna att ta emot samtal från sitt/sina barn. 
 
Allmänna råd 
För intagnas telefonering till abonnenter utanför kriminalvården används ett administrativt 
betalningssystem för telefonsamtal med stationär telefon – INTIK-systemet – som ger möjlighet till 
kontroll av vilken person en intagen telefonerar till. I de fall intagna kan tillåtas ta emot samtal från 
sitt/sina barn kan det om det är möjligt lämpligen ordnas genom att anstalten inför/tillhandahåller en 
fast tid i veckan för inkommande samtal. 
 
Besök av underårig 
6 § Den som är under 18 år får besöka den intagne under förutsättning av att ett skriftligt 
medgivande inhämtas från den eller dem som är den underåriges vårdnadshavare. 
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  Den som är under 15 år får normalt besöka en intagen endast i sällskap med vuxen 
följeslagare. 
 
Allmänna råd 
Skäl kan i vissa fall motivera att inte medge en underårig att besöka den intagne om det kan vara till 
skada för den som besöker. Detta kan t.ex. vara fallet om den intagne är dömd för sexuella övergrepp 
mot barn, annan våldsbrottslighet mot barn eller att utfallet av tidigare besök bedömts som skadliga 
för den underårige. En noggrann bedömning bör göras av omständigheterna i det enskilda fallet om 
ett barn ensamt vill besöka en intagen och som huvudregel gäller att en vuxen skall medfölja. 
Följeslagare kan t.ex. vara vårdnadshavare eller annan stödperson. Anstalten bör tillämpa flexibla 
besökstider för att underlätta besök av barn och sådana besök bör prioriteras vid tilldelningen av 
besöksrum. 
 
Visitation av den besökande 
12 § Den besökande skall före sammanträffandet med den intagne informeras om vad han får 
medföra vid besöket och att han kan bli föremål för kroppsvisitation 
eller ytlig kroppsbesiktning både före och/eller efter besöket. 
  Om den besökande skall bli föremål för kroppsvisitation skall de tillhörigheter 
han önskar medföra vid besöket undersökas i hans närvaro. Andra tillhörigheter får inte 
undersökas. Dessa skall förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig. 
  Om den besökande inte vill medverka vid kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning skall 
han informeras om att besöket kommer att inställas. 
  Påträffas vid visitation av den besökande, droger, vapen eller annat som kan utgöra fara för 
den intagne eller annan kan besöket normalt inte genomföras och det skall övervägas om 
polisanmälan bör göras. 
 
Allmänna råd 
Kroppsbesiktning t.ex. utandningsprov, får inte ske av den besökande, även om denne begär detta. 
Visitation av barn bör företrädesvis avse de minst ingripande formerna av kontroll, t ex undersökning 
av ytterkläder, användande av handdetektor eller passering genom s.k. portaldetektor. 
 
9 kap. Permission 
Särskild permission 
4 § Särskild permission får beviljas för att en intagen utanför anstalten skall kunna ombesörja 
angelägenheter som är av väsentlig betydelse för honom och som inte kan ombesörjas under 
normalpermission eller på annat sätt. 
  Särskild permission får inte omfatta längre tid än vad som är nödvändigt för att tillgodose 
syftet med permissionen. 
 
Allmänna råd 
I samband med planeringen av normalpermission bör alla förutsebara aktiviteter inplaneras att 
utföras under normalpermissionen. Om en intagen t.ex. vill besöka optiker eller arbetsförmedling och 
kan göra det under en kommande normalpermission, kan han inte komma ifråga för särskild 
permission utan bör istället planera in besöket under normalpermission.  
Vid bedömningen av en ansökan om särskild permission skall alltid göras en avvägning mellan 
angelägenheten för den intagne å ena sidan och risken för missbruk å andra sidan. Det är inte möjligt 
att i detalj ange för vilka ändamål särskild permission kan beviljas. De nedan angivna exemplen på 
permissionsanledningar kan tjäna som vägledning vid bedömningen av angelägenhetsgraden i andra 
fall. Särskild permission får exempelvis beviljas, om inte ändamålet kan planeras in på 
normalpermission, för att en intagen skall få tillfälle att 

  



 

- besöka närstående som är svårt sjuk eller närvara vid närståendes begravning. Med närstående 
avses i första hand makar, föräldrar, barn, syskon, far- och morföräldrar. Vid prövning av begreppet 
närstående måste dock alltid en individuell bedömning göras, 
- närvara vid viktig angelägenhet som rör en intagens barn, t.ex. enstaka besök inom 
specialistsjukvård, 
- enligt kallelse inställa sig vid domstol eller annan myndighet, om inte domstolen eller myndigheten 
begär att den intagne skall inställas genom anstaltens försorg, eller på annat sätt bevaka sina 
intressen i en rättslig angelägenhet som rör honom, 
- företa enskild resa till anstalt till vilken han skall förflyttas. 
Särskild permission får även beviljas för angelägna aktiviteter inom ramen för programverksamhet, 
som den intagne inte kan beredas i anstalten och som inte kan tillgodoses genom 11 eller 14 § KvaL. 
Programverksamhet bör i första hand tillhandahållas inne i anstalt men i vissa fall kan det finnas skäl 
att bevilja särskild permission i samband med programverksamhet. Den aktivitet som ingår i ett 
program och som förläggs utanför anstalten måste ha ett angeläget syfte och ett motiverat och logiskt 
samband med programmets innehåll och skall stödja dess mål och syfte. Exempel på när detta kan 
anses vara befogat är när en intagen som genomgår ett brotts- och missbruksrelaterat program vill 
delta i AA-möten. Särskild permission kan även beviljas vid enstaka tillfällen för att närvara 
vid programverksamhet som bedrivs av frivården. 
Särskild permission kan även beviljas 
- av medicinska skäl, jmf dock 37 § KvaL, 
- för att gifta eller sambor, som båda är intagna i anstalt och ingen av dem medges 
normalpermission, skall kunna besöka varandra i anstalt. Sådana permissioner bör normalt kunna 
medges första gången sex månader efter att verkställigheten har börjat och därefter med intervaller 
av motsvarande längd. Särskild permission för frigivningsförberedelser är endast aktuellt i nära 
anslutning till frigivningen och företrädesvis vid öppna anstalter. 
Efter en bedömning av den intagnes behov av en kortare utevistelse och 
kraven på säkerhet i varje enskilt fall, får en intagen som 
- enligt beslut om särskilda villkor enligt 7 § tredje stycket KvaL inte 
medges normalpermission 
- har en minimtid för normalpermission på lägst två år och sex månader 
- det har meddelats förordnande om enligt 31 § KvaL eller som dömts för terroristbrott enligt 2 § 
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning 
eller  
- av annan anledning inte medges normalpermission beviljas en kortare bevakad särskild permission i 
syfte att minska skadeverkningar av ett långt frihetsberövande. Sådan permission får inte beviljas om 
säkerhetsskäl talar emot, t.ex. behov av extraordinära säkerhetsinsatser för att kunna genomföra 
permissionen. I fall av långa oavbrutna frihetsberövanden kan det föreligga skäl att bevilja en 
bevakad särskild permission ungefär två år efter häktningsdagen och därefter en gång per år. Har 
den intagne inom de angivna tidsperioderna haft utevistelser av annat slag bör vid prövningen 
övervägas om hans behov därav redan tillgodosetts genom de andra utevistelsernas omfattning och 
utformning och att skäl för permission därför saknas. 
Har den intagne rymt eller försökt rymma bör det i normalfallet förflyta en tidsperiod av ett till två år 
från det verkställigheten återupptogs eller försöket ägde rum innan han beviljas ny permission. Hur 
lång denna tidsperiod i det enskilda fallet skall vara bör bestämmas med hänsyn till bl.a. 
omständigheterna vid det inträffade, säkerhetskraven och den intagnes behov av permission. 
Permission beviljas som regel inte under de sista sex månaderna av verkställigheten för den som skall 
utvisas eller avvisas. Det får generellt sett anses föreligga högre krav på säkerhet under de sista sex 
månaderna av verkställighetstiden för en intagen som skall utvisas eller avvisas. 
Permissionen planeras normalt av anstalten. Särskild vikt bör läggas vid de säkerhetsmässiga 
förhållanden under vilka permissionen skall genomföras såsom innehåll, tidpunkt, plats, antal 
tjänstemän som skall medverka och information till dem om uppdraget. Planeringen innefattar även 
färdsätt, kommunikationsutrustning och samråd med polis. Av anstalten beslutad permissionsplan 
skall följas. 
Frågan om när den intagne skall informeras om tidpunkt och ort för permissionen bör bestämmas 
med hänsyn till säkerhetskraven i varje särskilt fall. Säkerhetskraven kan innebära att sådan 

  



 

information kan lämnas endast i omedelbar anslutning till permissionen. Säkerhetskraven medför 
även att platsen för permissionen endast undantagsvis bör utgöras av allmän plats med större 
folkmängder, den privata bostaden eller annan för den intagne välkänd lokal. Om information till 
polis respektive målsägande finns särskilt föreskrivet. I fråga om besök i den allmänna hälso- och 
sjukvården, se 37 § KvaL. Av 7 § Kval följer att beslut om permission inte får meddelas i strid mot de 
särskilda villkor som gäller för verkställigheten. 
 
 
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:13) om placering av 
dömda i kriminalvårdsanstalt 
 
Risk- och behovsbedömning 
2 § Inför varje anstaltsplacering skall en risk- och behovsbedömning göras där risken för hot 
och våld, hantering eller missbruk av narkotika och andra droger under verkställigheten, 
innan fortsatt brottslig verksamhet, rymning/fritagning, samt den dömdes individuella behov 
skall bedömas. 
 
Behovsbedömning 
 
Allmänna råd 
Den dömde företer normalt många individuella behov och syftet med behovsbedömningen är att 
identifiera behoven och bedöma dem utifrån angelägenhetsgrad. Sådana behov som hör samman med 
den dömdes psykiska och fysiska hälsotillstånd och hans behov av omvårdnad bör uppmärksammas. 
För den dömde som är under 21 år bör utöver de behov som följer av hans ungdom särskilt behovet 
av skol- eller yrkesutbildning bedömas. Den dömdes behov av skydd och säkerhet till liv och hälsa 
måste tillgodoses. Bedömningen bör omfatta den dömdes behov av att delta i arbete, utbildning, 
brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet och annan strukturerad verksamhet. Av prop. 
1994/95:124 s. 25 framgår att den s.k. närhetsprincipen gäller. Det innebär att den intagnes behov 
inför frigivningen av en plats i en anstalt nära frigivningsorten normalt bör beaktas. Även av andra 
skäl kan han ha behov av viss geografisk placering. Vidare är det i regel av stort värde för den 
intagne att kunna upprätthålla kontakten med anhöriga. I det fall den intagne har minderårigt barn 
bör möjligheten att ta emot besök av barnet i anstalten vägas in vid anstaltsvalet. 
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