
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

SAMVERKAN MELLAN FRIVILLIGA ORGANISATIONER 

OCH KRIMINALVÅRDEN I SYFTE ATT FRÄMJA BARNS 

KONTAKT MED FRIHETSBERÖVADE FÖRÄLDRAR

Examensarbete, 15 hp 2008-05-27
Socionomprogrammet, 210 hp Handledare:
Författare: Barbro Blomberg
Frida Ottosson Examinator:
Violeth Jansson Norma Montesino

Växjö universitet, 351 95 Växjö
Telefon: 0470-70 80 00.

Fax: 0470-832



Uppsatsens titel Samverkan mellan frivilliga 
organisationer och kriminalvården i 
syfte att främja barns kontakt med 
frihetsberövade föräldrar

Författare Frida Ottosson
Violeth Jansson

Utbildningsprogram Examensarbete, 15 hp
Socionomprogrammet, 210 hp

Handledare Barbro Blomberg
Fil. dr, universitetslektor

Examinator Norma Montesino
Fil. dr. universitetslektor

Nyckelord Frivilligt socialt arbete, kriminalvård,
samverkan, barn med frihetsberövade 
föräldrar, kontakt, kollaboration, 
konsultation.

Sammanfattning

Syfte med examensarbetet är att få kunskap om och förståelse för barns upplevelser och 

kontakt med sina frihetsberövade föräldrar, samt hur samverkan sker mellan kriminalvården 

och frivilliga organisationer för att främja kontakten. Våra frågeställningar är hur barn

upplever att ha frihetsberövade föräldrar, hur barns kontakt sker med frihetsberövade föräldrar 

samt hur samverkan sker mellan frivilliga organisationer och kriminalvården för att främja 

kontakten mellan barn och deras frihetsberövade föräldrar. Vår metod i studien är kvalitativ 

då vi gjort en litteraturgenomgång och kompletterat med en mindre intervjustudie via telefon 

samt tagit del av information från kriminalvården via e-post. Vår teoretiska utgångspunkt för 

att analysera studiens resultat är samverkansteori. Vårt resultat pekar på att det finns 

samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården i syfte att främja barns kontakt 

med frihetsberövade föräldrar i liten skala. En slutsats som vi har dragit av vår studie är att det 

finns få platser till de 8 – 10 000 barn som har frihetsberövade föräldrar. Enligt våra 

beräkningar har drygt 90 procent av barnen inte tillgång eller får inte tillgång till de frivilliga 

organisationernas insatser för att främja kontakten med sina frihetsberövade föräldrar.

Samtliga barn har tillgång till de få insatser kriminalvården har att erbjuda såsom bland annat 

barnanpassade besöksrum. Barn med frihetsberövade föräldrar har börjat uppmärksammas

och vi författare hoppas och tror att samtliga barn ska kunna få tillgång till aktiviteter för att 

främja kontakten med sina frihetsberövade föräldrar. 
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1. Inledning

Varför, frågar barnet? Varför tog polisen pappa? Fängelse, vad 
är det för något? Får man mat där? (Bertilsson, 2007, s.37)       

Barnombudsmannen Lena Nyberg, socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen har 

uppmärksammat att antalet barn som har minst en frihetsberövad förälder är cirka 8 000, men 

mörkertalet kan vara större eftersom de frihetsberövade själva får påtala att de är föräldrar 

(Hedin, 2000 & Socialstyrelsen, 2001 & Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet, 2004). 

Enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet fanns det år 2006, 10 426 frihetsberövade 

människor i Sverige.

I Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet (2004) finns riktlinjer om att de har regeringens 

uppdrag att samverka med andra organisationer. Samverkan leder till att organisationer 

utbyter kunskap med varandra och strävar mot samma mål, för utsatta grupper i samhället.

I Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhets (2004) direktiv kan vi läsa:

Kriminalvården har regeringens uppdrag att samverka med ideella 
organisationer för att ta till vara dessa organisationers specifika 
resurser och kunskaper för att stärka de dömdas sociala situation 
och underlätta deras anpassning i samhället. Syftet är även att öka 
klienternas kontaktyta och integration i samhället (s.3).

I samma dokument påtalas att det finns ett ökat intresse för utsatta barn från ideella 

organisationer. I kriminalvårdsstyrelsens dokument ligger fokus på barn vars föräldrar är 

frihetsberövade (a.a.). 

Kriminalvården ska minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige. De arbetar 

brottsförebyggande för att förhindra återfall och verkställer straff såsom fängelse, 

skyddstillsyn och villkorlig dom med samhällstjänst. 95 procent av dem som i Sverige sitter i 

fängelse är män och en av tre är gifta eller lever i ett samboförhållande. Över hälften av de 

intagna missbrukar alkohol och/eller narkotika (Maria Östling, 2006). I informationsmaterial

från kriminalvården (2007) kan vi läsa att kriminalvårdens uppgifter är att verkställa straff och 

vårda de som begår brott och döms till fängelse. Kriminalvården uttrycker att de arbetar för 

att barn ska få en så normal kontakt med sina föräldrar som möjligt.
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I Svar Direkt (2007) om svensk kriminalvård, finns information om anstalternas 

uppgifter för de intagna. Där står bland annat att de ska underlätta den intagnes anpassning i 

samhället och att vistelsen på anstalten från början skall vara en förberedelse inför 

frigivningen. 

Kriminalvården använder begreppet ideell organisation. I detta examensarbete likställer vi den 

definitionen med frivillig organisation och kommer fortsättningsvis att använda oss av den 

benämningen. Vi kommer i denna studie att undersöka barn vars föräldrar är intagna på 

anstalt. Vi kommer inte att beröra de föräldrar som är på häkte, i frivård eller har Intensiv 

Över Vakning - IÖV, s.k. fotboja. 

I intervju med personal från Solrosen (2008-03-28) och Bryggan (2008-04-02) får vi berättat 

för oss att de är två frivilliga organisationer som riktar sig till barn med frihetsberövade 

föräldrar. Vidare berättar dem att det på organisationerna arbetar professionella tillsammans 

med personer som är före detta kriminella och missbrukare. Informanterna menar att 

organisationerna utgår från ett barnperspektiv och arbetar utefter barn bästa. De säger också 

att de försöker främja kontakten mellan barn och deras frihetsberövade föräldrar.

Med denna studie avser vi att få en förståelse för på vilket sätt samverkan sker mellan 

frivilliga organisationer och kriminalvården för att främja barns kontakt med frihetsberövade 

föräldrar och hur samverkan kan vara främjande för barns välmående. Vi vill få kunskap om 

och förståelse för vad det innebär för barn att ha föräldrar i fängelse. Vilka möjligheter har 

barn till kontakt med sina föräldrar när de sitter i fängelse? 

2. Problemformulering  

Johanna Schiratzki (2003) skriver att det vid 1900-talets början väcktes förvåning då barn 

kunde omhändertas av staten för att de for illa i hemmet och inte för att de störde ordningen. 

Idag är barn inte bara föräldrarnas angelägenheter utan även samhällets, som enligt lag har

befogenheter att ingripa när barn far illa. Hon menar också att barns bästa kopplas till 

barnperspektivet som innebär att barn själva kan informera om vad som är deras eget bästa 

och att barn har rätt till en god barndom. I barnombudsman Lena Nybergs rapport, Straffa inte 

barnet, (2004) påtalas samhällets ansvar för att göra kontakten mellan barn och 

frihetsberövade föräldrar så meningsfull och positiv som möjligt.
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I Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, skriver Katarina Bjärvall 

(2006) statsvetare och journalist, om Ellen Key - kvinnan som började kalla 1900-talet för 

barnets århundrade. Hon hade idéer om frihet under ansvar. Utgångspunkten skulle ligga i 

barns spontana lärande och minska dominans, formalism och pedagogisk styrning. På senare 

år finns barns rättigheter dokumenterade i Förenta Nationernas (FN) konvention om barns 

rättigheter och i den svenska regeringens barnpolitik. Barns rätt till en god levnadsstandard, 

god utbildning, bästa möjliga hälsa, trygg uppväxt och delaktighet i samhället betonas. 

Bjärvall (2006) framhåller att barn ska få stöd och skydd genom socialtjänsten och andra 

instanser. Hon menar att Ellen Keys tankar om spontan och fri utveckling också måste sättas i 

sitt sammanhang och ställas mot begrepp som utsatthet, utanförskap och utnyttjande. De goda 

idealen och svenska barns verklighet står, enligt Bjärvall (2006) långt ifrån varandra. Hon 

menar att det finns en stor ojämlikhet i Sverige vad det gäller livsvillkor och hälsa och det 

påverkar barn i vårt samhälle. Boendesegregation, föräldrars utbildning och yrke, 

missförhållanden, olika familjeförhållanden där familjer är splittrade, där det förekommer 

psykisk ohälsa, utbrändhet och stress är alla olika faktorer som påverkar barns utveckling och 

sociala och materiella levnadsvillkor. Utsatthet kan med andra ord visa sig vara social och 

ekonomisk såväl som psykologisk. Vad som definieras som utsatthet har också att göra med 

kulturella, sociala och ekonomiska villkor, menar Bjärvall (2006).

Barnombudsmannen Lena Nyberg menar att barns vardag kan presenteras på två olika sätt. 

Hon menar att svenska barn har en god fysisk hälsa och tandhälsa och att de materiellt har det 

mycket bra. Men det finns en stor klyfta mellan den materiella välfärden och den ekonomiska 

utsattheten som en del barn lever i. Hon menar också att det finns stora bekymmer med barns 

psykiska hälsa. Barnombudsmannens uppgift är att företräda barn utifrån FN: s 

barnkonvention om barns rättigheter (Bilaga 1). I sin kontakt med barn är det fem saker som 

hon särskilt kan urskilja att barn tar upp med henne. Barns problem är då, enligt Lena Nyberg, 

mobbning, stress, osund skolmiljö, konflikter i familjen och brist på inflytande. Det 

förekommer att barn har problem med alla dessa faktorer (Bjärvall, 2006). 

I Bjärvall (2006) kan vi läsa att socialtjänsten enligt Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete, 

mer kan ses som ett hot än som skyddande och god. Socialtjänsten har en stigmatiserande roll, 

bland annat av anledningen att socialtjänstens arbete av tradition bygger på moral. Utifrån 

tankar om vad som är normalt beteende och gott föräldraskap ingriper man mot familjerna 

som avviker från normerna. Bjärvall (2006) skriver att socialtjänsten, enligt Vinnerljung, är
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duktiga på akuta insatser och skydd, men att socialtjänsten saknar vetenskapliga metoder 

som är effektiva då det gäller att lösa människors problem. Det gäller framförallt insatser 

inriktade på tonåringar (Bjärvall, 2006).

I rapporten Frivilligt socialt arbete definieras en frivillig organisation som en verksamhet som 

huvudsakligen bedrivs genom stöd från olika håll och där insatserna utförs av idealitet samt 

där den som får hjälp av olika instanser inte betalar något för dem (SOU 1993:82).

Skillnaden mellan offentlig organisation och frivillig organisation är att frivilliga 

organisationer inte tillkommit genom myndighetsbeslut och kan därav också upplösas utan 

beslut från myndigheter (Kriminalvårdsstyrelsens Planeringsenhet, 2004).

Socialstyrelsen (2001) kategoriserar socialt inriktade frivilliga organisationer i tre olika typer. 

De kallas humanistiska organisationer, handikapp-, klient och anhörigorganisationer och

livsstilsorienterade organisationer. Rädda barnen och Barns Rätt I Samhället – BRIS, Bryggan 

och Solrosen är exempel på humanistiska organisationer vars grundläggande drag är att de 

vänder sig till andra grupper än de som själva är medlemmar. De humanistiska 

organisationerna vi studerar representerar barns rättigheter och arbetar utifrån FN:s 

barnkonvention. Insatserna riktar sig, enligt socialstyrelsen, till barn. Vidare menar 

socialstyrelsen att handikapp-, klient och anhörigorganisationer är organisationer som arbetar 

med barn och unga och/eller deras anhöriga vilka själva identifierar sig eller identifieras som 

personer med funktionsnedsättningar, patienter eller klienter. Livsstilsorienterade 

organisationer kan vara Fryshuset i Stockholm där medlemmarna är engagerade i 

livsstilsfrågor som har med hälsa, ungdomskriminalitet och droger att göra.

Definitioner på frivilliga organisationer är många och vilken som väljs är en smaksak

(Mairon Johansson, 2007). I denna studie använder vi oss av begreppen frivillig organisation 

och frivillig sektor. 

Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU 1993:82) har frivilliga organisationer fungerat 

som avantgarde och tagit på sig rollen att ta initiativ i uppbyggnader av verksamheter. Med 

avantgarde menas att frivilliga organisationer bildas för att uppmärksamma utsatta grupper i 

samhället och sätta in resurser för dessa människor. När problemet synliggjorts drar frivilliga 

organisationer sig tillbaka och lämnar över ansvaret till myndigheter. Socialstyrelsen (2001) 
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menar att verksamheten tas över av staten som bygger ut den och når ut till medborgarna, 

med frivilliga organisationers hjälp. 

Kriminalvårdens riktlinjer (2003:2) definierar ideella organisationer som icke vinstdrivande 

och med det menar de att det inte ska syfta till privat vinst. I Proposition (1997/98:1) om 

uppgiftsområde kan vi läsa att kriminalvårdens huvudsakliga uppgift är att verkställa 

fängelsestraff samt genomföra skyddstillsyn och övervakning av villkorligt frigivna. Men 

även att utföra personutredning och ansvara för personer som sitter häkte. 

Kriminalvårdsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet för all kriminalvårdsverksamhet. Det 

finns sex regionmyndigheter, 27 häkten, 59 anstalter, 48 frivårdsmyndigheter och 

transporttjänst som kriminalvårdsstyrelsen är myndighet för. 

Claes-Göran Westrin (1986) definierar samverkan som att olika aktörer tillsammans arbetar

och strävar mot samma mål. Ruth Gardner (2003) skriver om samverkan- på engelska 

collaboration, och definierar collaboration med att arbetar tillsammans- working together. Det 

är samverkansteorin som vi kommer att koppla till vårt material. 

Vi har identifierat problemet genom att ställa oss frågan vad frivilliga organisationer och 

kriminalvården gör för att främja barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. 

Motiveringen är att studera samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården i 

arbetet för barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. Forskning av Charlene Wear 

Simmons (2000) visar att barn med frihetsberövade föräldrar generellt mår sämre än barn vars 

föräldrar inte är frihetsberövade. Vårt motiv är att studera barns upplevelser av att ha 

frihetsberövade föräldrar, samt samverkan mellan kriminalvården och frivilliga organisationer 

där målet är att främja barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. Vi vill studera 

samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården i arbetet för barns kontakt med 

frihetsberövade föräldrar. Vi avgränsar oss till de frivilliga organisationerna som är 

verksamma för barn med frihetsberövade föräldrar (Grönmo, 2004). Med barn avser vi de 

som är under 18 år enligt FN: s barnkonvention, Artikel 1 (SOU 1997:116). 
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3. Syfte och frågeställningar

Syftet är att få kunskap om och förståelse för barns upplevelser och kontakt med sina 

frihetsberövade föräldrar, samt hur samverkan mellan frivilliga organisationer och 

kriminalvården sker för att främja kontakten.

 Hur upplever barn att ha frihetsberövade föräldrar?

 Hur sker barns kontakt med frihetsberövade föräldrar?

 Hur sker samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården för att främja 

kontakten mellan barn och deras frihetsberövade föräldrar?

4. Avgränsningar 

Under denna rubrik beskriver vi vilka avgränsningar vi gör i detta examensarbete.

Barn med frihetsberövade föräldrar är ett ämne som kan studeras ur många perspektiv och 

inriktningar. Vi hade kunnat studera hur värderingar är i skolvärden och vad barn får för 

information och kunskap om kriminalvård, brott och straff. Hade det gjort skillnad för barn 

med föräldrar i fängelse, hade känslor av skam och skuld reducerats? Vi hade kunnat göra en 

studie om socialtjänsten och samhällets ansvar för dessa barn. Varför började de här barnen 

uppmärksammas så sent som för tio år sedan? Människor har i alla tider suttit i fängelse, 

även föräldrar. Vi väljer att göra en avgränsning och studera frivilliga organisationers 

samverkan med kriminalvården då vi uppmärksammat de frivilliga organisationernas ökade 

utbredning i samhället. 

Frivilliga organisationer som vi studerar är de som är verksamma för barn under 18 år med 

frihetsberövade föräldrar som är intagna på anstalt. Vi kommer inte att beröra de som sitter i 

häkte, har Intensiv Övervakning s.k. fotboja eller är under frivårdens ansvar. Vi studerar inte 

någon annan myndighet än kriminalvården. Med frihetsberövade menar vi människor som 

sitter i fängelse. I vissa dokument kallas de intagna, vi använder oss av båda begreppen men i 

stort benämningen frihetsberövade. Vi har valt att avgränsa oss till barn med frihetsberövade 

föräldrar generellt. Vi särskiljer inte flickor och pojkar åt, ur ett genusperspektiv, då vi inte 

finner det relevant till vårt syfte. Vi vill undvika missförstånd genom att förklara att vi 

benämner barn och föräldrar i flertal och inte menar ett barn med två frihetsberövade 

föräldrar, vi vill dock påpekar att det i vissa fall kan vara så. I denna studie använder vi oss 
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av information och forskning som hänvisar till barn med mammor och/eller pappor som 

är frihetsberövade. Vi skiljer inte föräldrarna åt ur ett genusperspektiv då vår studie generellt 

avser föräldrar som är frihetsberövade. 

Anledningen till valda frivilliga organisationer som Bryggan och Solrosen var 

tillgängligheten och att de har en specialinriktning för barn med frihetsberövade föräldrar. 

Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) valde vi av anledningen att de arbetar med 

frihetsberövade och till viss del för barn med frihetsberövade föräldrar. 

Vi har förståelse för att barn med föräldrar som sitter i häkte också är separerade från sina 

föräldrar. I denna studie kommer de inte att beröras på grund av att vi gör en avgränsning.

När vi sökte efter material i olika databaser använde vi oss också av begreppet volontär. Vi 

fann att ordet volontär inte används i stor utsträckning inom nationell forskning utan är ett 

mer vanligt begrepp i amerikansk forskning. Därför har vi valt bort den benämningen i denna 

studie.

5. Fortsatt framställning

Under denna rubrik finns en beskrivning av examensarbetets fortsatta framställning.

I kapitel sex redogör vi för vilka metoder vi använt oss av för att samla in material samt vårt 

urval och genomförande. Detta kapitel innehåller även en metoddiskussion om vårt 

tillvägagångssätt. Kapitel sju beskriver vilka etiska överväganden vi gör och har gjort under 

arbetets gång. Kapitel åtta är ett teoriavsnitt där vi valt att utgå från en samverkansteori, 

eftersom vårt problemområde rör samverkan mellan frivilliga organisationer och 

kriminalvården. Vi tar även upp strategier för en samverkan. Kapitel nio är en inblick i 

tidigare forskning som berör vårt problemområde. Även detta kapitel är indelat i 

underrubriker – barn, frivilliga organisationer och samverkan. I kapitel tio redovisas vårt 

resultat, som också är indelat i underrubriker, för att vägleda läsaren. Kapitel elva innehåller 

vår analys genom teorin för att få en förståelse för vårt problemområde. Kapitel tolv är en 

avslutning på examensarbetet och innehåller våra egna kommentarer om vad vi funnit eller 

inte funnit för slutresultat. Här finner läsaren författarnas tankar om innehållet i denna studie. 

I trettonde och sista kapitlet ger vi förslag till vidare forskning inom vårt problemområde. 
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6. Metod  

Under metodrubriken redovisar vi hur vi gick till väga för att samla in materialet till vår 

litteratur- och intervjustudie. Vi redogör för vårt urval och genomförande samt vilka etiska 

överväganden vi gjort. Detta avsnitt avslutas med en diskussion om vald metod.

Vi har vid en tidigare litteratur- och intervjustudie skrivit om barn med frihetsberövade 

föräldrar. I studien uppmärksammades frivilliga organisationers sociala arbete inom denna 

verksamhet. Resultatet av den studien visade en näst intill obefintlig samverkan mellan 

myndigheter såsom socialtjänst och kriminalvård. Då detta var en lokal studie är vi medvetna 

om att resultatet inte är generaliserbart men vi vill med den studien påtala samhällets ansvar 

för utsatta barn samt hur intresset väcktes till en fortsatt studie om ”fångarnas barn” (Ottosson 

& Jansson, 2006). 

Genom litteratur ansåg vi att vi delvis kunde få en förståelse och kunskap om vårt syfte och 

frågeställningar men att det behövdes kompletteras med intervjuer. För att få tillgång till 

informanter skickade vi förfrågning via e-post till organisationer som arbetar med barn och 

frihetsberövade föräldrar. Resultatet av vår tidigare studie visade att Bryggan och Solrosen 

var de organisationer vars insatser direkt riktar sig till barn och deras frihetsberövade 

föräldrar. I arbetet med detta examensarbete fann vi att Bryggan och Solrosen fortfarande är 

de organisationer som aktivt arbetar för barn med frihetsberövade föräldrar. Vi fann också att 

KRIS till viss del arbetar för barn och av den anledningen kontaktades dessa tre 

organisationer via e-post för förfrågan om telefonintervju. Bryggan och Solrosen svarade 

omgående och tid för telefonintervju bokades. KRIS har efter tre förfrågningar via e-post 

fortfarande inte svarat. Anledningen till valda organisationer är att Bryggan och Solrosen

uttryckligen betonar att de har ett barnperspektiv. Vår uppfattning är att KRIS till största del 

har ett föräldraperspektiv. Genom att få svar från dessa tre organisationer ansåg vi att vi 

kunde få en förståelse för om en samverkan mellan frivilliga organisationer och 

kriminalvården för att främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar finns och hur den i 

så fall är utformad. Bryggan och Solrosen gav till stor del likvärdiga svar gällande samverkan 

för barn. KRIS kunde möjligtvis ha kunnat ge oss ett annat resultat om de svarat på våra

förfrågningar om intervju och velat delta i vår studie. För att få ett myndighetsperspektiv 

skickade vi också förfrågan om intervju till kriminalvården. Vi vill påpeka att vi i denna 
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studie utgår från barns situation men för att kunna se problemet i ett större sammanhang 

anser vi att det är av vikt att även få en inblick i föräldrar - och myndighetsperspektiv. 

6.1 Kvalitativ metod

Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Kvalitativa data formuleras, enligt Grönmo (2004) i 

text och är byggd på dokument för att illustrera särskilda problemområden. Enligt Sam 

Larsson (2005) docent i socialt arbete och psykologi, kan en kvalitativ metod av

vetenskapliga texter beskrivas och analyseras. 

Vi har under studiens gång haft ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Vi har försökt att 

vara kritiska då vi i några fall genom studien använt oss av andrahands information. Vi är väl 

medvetna om att denna information redan är tolkad och kan påverka vårt resultats reliabilitet. 

Vi har varit kritiska till Internetsidor och använt oss av kända Internetsidor såsom 

regeringen.se och socialstyrelsen.se, kriminalvarden.se men även till dessa sidor har vi haft ett 

kritiskt förhållningssätt. 

Källkritik innebär att kontrollera fakta, skriver Torsten Thurén, (2005) fil. dr. och docent vid 

Stockholms Universitet. Källkritik är en hjälp att komma fram till den mest sannolika 

lösningen på ett problem. Källkritiken är ett sätt att systematisera tänkandet och måste 

kombineras med gott omdöme, fantasi och kreativitet. Den som källkritiserar måste ha 

kunskap och kännedom om det ämne som studeras för att kunna göra en kritisk bedömning. 

Källa är ursprunget till vår kunskap. Källkritiken ska värdera källorna och bedöma deras 

trovärdighet (a.a.). 

För ett helhetssammanhang i studien valde vi att utgå från följande teman: frivilliga 

organisationers samverkan med kriminalvården, barns kontakt med frihetsberövade föräldrar,

barns upplevelser av att ha frihetsberövade föräldrar, kontakt och samverkan. Larsson (2005)

beskriver att den kvalitativa metoden ser individen ur ett helhetsperspektiv men det är 

nödvändigt att göra begränsningar för att få fram vissa teman. Ur ett helhetsperspektiv kan det 

då ses hur dessa teman hänger ihop. 

Vårt examensarbete är en nationell studie då vi vill få en kunskap om och en förståelse för 

frivilliga organisationer och kriminalvårdens samverkan för att främja barns kontakt med 
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frihetsberövade föräldrar i Sverige. Forskning som berör Sveriges frivilliga 

organisationers samverkan med kriminalvården för att främja barns kontakt med 

frihetsberövade föräldrar var inte lätt att finna. Vi har funnit rapporter och riktlinjer om hur 

denna samverkan ska utformas. Saknas gör direkt forskning om samverkan mellan dessa 

aktörer för barn med frihetsberövade föräldrar varför vi kompletterat med intervjuer. 

När vi i vår litteratursökning återkom till samma litteratur eller författare ansåg vi att vi tagit 

del av tillfredsställande information för att få svar på våra frågeställningar och började då 

bearbeta vårt material. Vi insåg snart att av en del av författarna fanns ännu mer att hämta, 

men vi var tvungna att begränsa oss, då det om frivilliga organisationer finns mycket att tillgå, 

men som inte är relevant till vårt syfte. Vi har samlat in relevant data för att få förståelse för 

våra forskningsfrågor genom att studera litteratur och utifrån det utformat en intervjuguide. 

Vidare har detta resultat studerats genom teori för att se problemet i sin helhet.

Dokument vi studerat är nationella och internationella forskningsrapporter, SOU-rapporter, 

kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Bibliotek på Växjö universitet, biblioteket i 

Karlskrona och olika databaser har besökts såsom diva.se, libris.se, library.ca, kvv.se, 

regeringen.se, socialstyrelsen.se, bo.se, rodasidorna.se, bryggan.se, solrosen.se, kris.se för att 

finna relevant litteratur och information. Användbara sökord har för oss varit: frivilligt 

socialt arbete, frivilliga organisationer, ideella organisationer, samverkan, kriminalvård, barn 

med frihetsberövade föräldrar, kontakt, volontär, Non-profit organization, social work, 

voluntary, collaboration. 

Socialstyrelsen ger ut artiklar och anordnar årliga konferenser för att sammanställa frivilliga 

organisationers arbete i Sverige. Dessa dokument har diskuterats i vår uppsats för att ge oss en 

bild av frivilliga organisationers samarbete med myndigheter. Internationell forskning, från 

USA där Nonprofit (frivillig) verksamheten har sitt ursprung samt nordisk forskning gav oss 

en inblick i tidigare forskning och historisk barkgrund (Lundström & Wijkström, 1995 och 

Lundström, 2004). Lundström och Wijkström har haft betydelse i vårt sökande efter förståelse 

för frivilliga organisationerna och därmed det frivilliga arbetet i Sverige.

6.2 Urval och genomförande

Informanterna valdes utifrån att de hade kunskap och information som var av betydelse för 

vår studie. Detta är vad Grönmo (2004) kallar ett strategiskt urval. Informanterna var 
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lättillgängliga då vi via deras hemsidor på Internet fann ”kontakta oss” adresser. Vi 

skickade e-post till de tre organisationer som vi fann var störst och mest etablerade i arbetet 

för att främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar samt myndigheten kriminalvården. 

Vi fick snabbt svar från Bryggan och Solrosen som sade ja till att delta i telefonintervjuer, 

och som sedermera gav oss kompletterande information till examensarbetet. KRIS 

erfarenheter utifrån frihetsberövade föräldrar hade varit användbart för vi hade då kunnat 

ställa föräldra- och barnperspektivet i relation till varandra för att därmed få ökad förståelse 

för barns situation då de har föräldrar i fängelse. Efter att Bryggan och Solrosen tackat ja till 

telefonintervjuer bokades tid. Anledningen till valet av telefonintervjuer var geografiskt då 

dessa organisationer finns på långt avstånd från författarna. Intervjuguide skapades utifrån de 

frågeställningar som vi inte ansåg litteraturen gav svar på. Vi ser därför dessa intervjufrågor 

som ett komplement till litteraturen för att få ett fullgott och trovärdigt resultat. Då vi ville 

prova intervjuguiden samt vår tänkta teknik gjordes en testintervju på en kurskamrat. Efter 

det reviderades intervjuguiden ytterligare. Vid tidpunkt för telefonintervju ringdes 

informanterna upp. Vi frågade om det gick bra att använda en högtalartelefon eftersom vi 

båda var med vid varje intervju, vilket vi ansåg var viktigt då vi tolkar information olika. En 

av oss styrde intervjun och en antecknade, båda författarna kompletterade med följdfrågor. 

Grönmo (2004) skriver att det finns en valmöjlighet av att göra en inspelning eller att föra 

anteckningar under intervjuer. Inspelning gjordes inte på grund av att vi ansåg att 

anteckningar var tillräckligt. Vi kan i efterhand se att valet av att inte spela in intervjuerna

inte påverkat vårt resultat nämnvärt eftersom en del av informationen fanns att tillgå genom 

litteratur. Direkt efter intervjuerna bearbetade vi tillsammans materialet. Vi läste 

anteckningarna efter intervju och vi anser att eftersom vi gjorde detta i direkt anslutning till 

att intervjuerna avslutades fanns informationen färskt i minnet. Intervjuerna kan ses som en 

fördjupning av litteraturen samt att vi var källkritiska då vi ville bekräfta informationen från 

Internet.  

Informanterna tillfrågades om anonymitet och fick information om att de när som helst kunde 

avböja att besvara en fråga eller avbryta intervjun (Grönmo, 2004). En av informanterna ville 

bli omnämnd som personal för sin organisation medan den andre informanten inte kände att 

anonymitet var viktigt. Vi valde att nämna båda informanterna som personal från respektive 

organisation för anonymitetens skull samt för att det av etiska skäl inte ska vara möjligt att 

kunna identifiera vilka av organisationerna personalen kommer ifrån. Intervjuerna 

genomfördes och när frågorna var besvarade fick informanterna möjlighet att tillföra studien 
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ytterligare information. Intervjuguiden skickades inte i förväg, detta efterfrågades inte 

heller. Vi ansåg det inte vara av vikt att skicka ut intervjufrågorna i förväg eftersom 

informanterna representerade en organisation och frågorna var inte personliga. Informanterna 

fick i samband med tillfrågan om medverkan information om vad intervjun skulle handla om 

samt en kort presentation av författarna och examensarbetet. När intervjuerna var avslutade 

skrev vi rent våra anteckningar, jämförde intervjuerna med varandra och analyserade svaren

utifrån vårt syfte. Intervjumaterialet blev sedan en del av resultatet. I samband med 

intervjuerna tillfrågades informanterna om att ta del av vårt färdiga examensarbete, vilket 

båda tackade ja till.

Detta är vad Grönmo (2004) kallar en informell intervju. Vi skapade intervjuguiden utefter 

att vi ville ha en stor öppenhet. Enligt Grönmo (2004) kan kommunikationen fungera dåligt 

mellan forskare och respondenter. Vi bedömer att vår kommunikation med respondenterna 

var god och fungerade tillfredställande. Vi analyserade under intervjun genom att vi ställde 

följdfrågor under tiden. Vår intervjuguide kan ses som ett levande dokument, det var inte

statiskt. 

Kriminalvården fick förfrågan om intervju men avböjde. De svarade kortfattat på frågorna 

via e-post och hänvisade oss vidare till deras Internet sidor. Vi ville ha kriminalvårdens syn 

på frivilliga organisationer, precis som vi ville ha och fick frivilliga organisationers syn på 

samverkan med kriminalvården i deras arbete för att främja barns kontakt med 

frihetsberövade föräldrar.

Vi har undersökt två organisationer och gör inget anspråk på att generalisera. Vårt resultat 

kan ses som en sammanställning av litteratur om barn med frihetsberövade föräldrar och 

intervjuer med valda organisationer (Kvale, 1997). Som forskare måste vi för att validisera se 

till datamaterialets tillämplighet i relation till frågeställningen. En hög validitet fås genom att 

de insamlade materialet är relevant för studien (Grönmo, 2004). Vi anser att vår studie har en 

tillfredsställande validitet då vi menar att vår litteratur och våra informanter är relevanta till 

vårt syfte. Reliabiliteten visar materialets trovärdighet (Grönmo, 2004). Vi anser att 

reliabiliteten i vår studie till viss del är god eftersom valt material och valda informanter 

utgör en god grund då våra källor bygger på forskning och vetenskap kring det aktuella 

ämnet. Vi är kritiska mot kriminalvårdens information eftersom den är skriven av 

kriminalvården själv. För att få en förståelse för hur barns kontakt med frihetsberövade 
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föräldrar sker valde vi ändå att ha med materialet. Thurén (2005) skriver om att den som 

källkritiserar bör ha kunskap och kännedom om ämnet. Vi valde att ha med olika referenser 

från kriminalvården av anledningen att de kunde ge oss en förståelse och insyn i deras 

verksamhet. Det gav oss en förståelse för och kunskap om våra frågor och blev därmed en 

del av vårt resultat om barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar.    

6.3 Metoddiskussion

I enlighet med Grönmo (2004) utgör kroppsspråk och visuella intryck en stor del av en 

kommunikation med andra människor. Vi inser att vi genom telefonintervjuer förlorade 

möjligheten att läsa av informanternas kroppsspråk och vi inte kunde ta del av visuella 

intryck. Vi fick utförlig information om organisationernas verksamhet av informanterna. 

Informanterna i denna studie ses som representanter för sin organisation och intervjun var inte 

personlig. Vårt val av en kvalitativ litteratur- och intervjustudie anser vi givit oss svar på vårt 

syfte då detta var att få en kunskap om och förståelse för barns kontakt med frihetsberövade 

föräldrar, samt samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården för att främja 

kontakten. 

I en kvantitativ studie hade vi inte fått svar på våra frågeställningar eftersom vi ville ha en 

öppen dialog med möjlighet till följdfrågor som gav oss vidare svar. I en kvantitativ studie 

använder sig forskaren inte av intervjuer utan av en strukturerad utfrågning där 

svarsalternativen redan är givna (Grönmo, 2004).

Kriminalvårdens tillvägagångssätt att besvara våra frågor anser vi inte tillfredsställande då det 

inte gav oss chansen att ställa följdfrågor, vilket vi anser vi hade behövt då de gav mycket 

kortfattade svar. Istället hänvisades vi till kriminalvårdens hemsida. Den sidan hade vi redan 

innan den tilltänkta intervjun besökt och vi fann där inte mer att hämta. Eftersom vi inte har 

varit i kontakt med barn med frihetsberövade föräldrar eller de frihetsberövade föräldrarna 

kan vi inte påstå att vi har ett barn- eller föräldrarperspektiv. Studien har istället ett 

organisationsperspektiv. 

7. Etiska överväganden

Under denna rubrik ger vi vår syn på vilka etiska överväganden vi gör och har gjort under 

studiens gång.
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Våra värderingar styr oss och sättet vi tolkar litteraturen (Thurén, 2005). Det har vi tagit i 

beaktande. Vi har försökt att inte ta ställning till myndigheter och frivilliga organisationer 

eftersom vi i en forskarposition bör hålla oss neutrala. Vi har valt bort att intervjua barn då vi 

istället använt oss av forskning och rapporter som tagit del av barns ord i forskningssyfte. Vi 

anser att barn är sårbara och att det krävs mycket kunskap och resurser när de ska delta i 

studier och forskning. Vi har inte de resurser och den kunskap som krävs i intervju med barn. 

Vår studie hade då inte blivit etisk försvarbar.  

Våra informanter garanterades anonymitet samt att de när som helst kunde avbryta intervjun 

och valmöjlighet att inte besvara frågor. Vi har även tagit i beaktande att vi så mycket som 

möjligt, på ett regelrätt sätt återgett informanternas svar på frågorna (Grönmo, 2004). Vi har 

också, genom att inte namnge personal från de frivilliga organisationerna försökt garantera 

anonymitet till den av dem som efterfrågade det.

8. Teori 

I detta kapitel klargör vi för vilken teori vi anknyter till vårt problemområde och som kan ge 

oss en förståelse för vårt syfte och våra frågeställningar. 

8.1 Samverkansteori  

Forskare Berth Danermark och Christian Kullberg (1999) skriver att många människor har 

varit delaktiga i olika samverkansprojekt. De menar att det finns en stor vardagskunskap om 

samverkan men att det är brist på studier som är teoretiskt förankrade, som analyserar, och 

därmed ger ett generellt perspektiv på samverkan. Författarna är förvånade över att det finns 

så lite nationell forskning om samverkan som det idag gör.  

Claes-Göran Westrin (1986) kategoriserar samverkan som bestäms av hur verksamheten 

byggs upp. 

 Den första kategorin visar på ingen samverkan alls.

 Den andra kategorin är koordination eller samordning, vilket innebär att olika 

myndigheter lägger ihop sina insatser för att komma fram till bästa resultat. 
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 Den tredje kategorin är kollaboration eller samverkan. Det innebär att 

myndigheter och organisationer samverkar i vissa former och kring specifika frågor 

som är avgränsbara. 

 Den fjärde kategorin benämns integration eller sammansmältning och innebär att två 

eller flera verksamheter slås samman och att uppgifter blir gemensamma.

 Den sista kategorin innebär att en yrkesgrupp gör tillfälliga insatser i en annan 

organisation, det kallas för konsultation.

                                  
Figur 1 Samarbetsmodell enligt Bengt Berggren (Westrin, 1986, s. 283)

Gemensamma mål, metoder och utgångspunkter är av mycket stor vikt för att en samverkan 

ska fungera (Danermark & Kullberg, 1999). Westrin (1986) anser att parter i en samverkan 

bör finna de bästa förutsättningarna för en kollaboration och konsultation. Det är också de två 

samarbetsnivåerna vi anser är tillämpliga för analys av vårt material och som vi kommer att 

använda oss av. Danermark och Kullberg (1999) anser att samverkan sker när en myndighet 

inte helt själva kan hjälpa vid ett problem. Samverkansprojekt ska vara konkreta och ha klart 

avgränsade målgrupper. Det ska också finnas en tydlighet i frågor som berör målsättningar, 

regler, ansvar och kostnadsfördelning. 

Westrin (1986) påtalar att behovet av preciserade mål är stort för en samverkan. Det skall 

preciseras tydligt i form av att ange vilka målgrupper man ämnar samverkar för, vilka 

problem man vill samverka för och hur man ska komma dit. Det behövs också en precisering 

angående vad man vill uppnå med samverkan samt vilka resurser som krävs och hur de skall 

samordnas. 

SEPARATION
Icke samarbete

KOORDINATION
Samordning

KOLLABORATION
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Danermark och Kullberg (1999) menar att olika faktorer på samverkan kan vara 

främjande och hämmande. Faktorer som främjar en samverkan är bland annat:

 Geografisk närhet mellan organisationerna

 Samordning gällande politisk ledning och finansieringen

 Samarbetet innefattar alla nivåer i organisationen

 Lagarbete som alla berörda organisationer är involverade i 

 Utvecklingsprojekt bedrivs gemensamt

 Gemensam fortbildning bedrivs för all personal

 Ekonomisk stimulering erhålls eller att det föreligger en tvingande lagstiftning

Faktorer som hämmar en samverkan är bland annat:

 Målen är vagt formulerade

 Det finns olika kunskapstraditioner

 Det finns olika ekonomiska intressen

 Organisationerna har olika strukturer

 Ansvarsfördelningen kan vara oklar

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande

 Dålig samordning (a.a.)

Westrin (1986) menar att det finns fyra olika dilemman som rör samverkan. Det första 

dilemmat är att vaga formuleringar sällan bryts ner till detaljerade mål. Westrin är av 

uppfattningen att det till viss del kan förklaras av att utvecklingen ofta drivs fram från 

politiker och administratörer och ofta innehåller stora ord och organisatoriska lösningar. 

Därifrån kan det vara svårt att gå nedåt i ledet och omvandla till specificerade mål.  

Ett annat dilemma innebär att det är kollisioner mellan olika professionella mål, olika 

människouppfattningar, olika kunskapsmönster och olika maktstrukturer. Synen på den egna 

kunskapens betydelse kan leda till att man bevakar sitt revir. Betydelsen av revirbevakandet 

och instängdheten i sitt kunskapsfält varierar i stor utsträckning beroende på 

omständigheterna. Resultat från olika studier visar att en god samverkan alltid är möjlig såväl 

på den personliga nivån som i en grupp. Det handlar om att ta sig över vissa nivåer och att det 

krävs en personlig och professionell kompetens som aktörerna i ett samarbete kan dela med 

sig av (Westrin, 1986). 
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Westrins (1986) tredje dilemma är konflikt mellan det bästa och det goda. Anledningen 

till konflikten härstammar från oklara och dåligt specificerade mål. Höga ambitionsnivåer och 

tanken om att ett nära och kontinuerligt samarbete som ska lösa problem skapas. Författaren 

ställer sig frågan om samverkan utvecklats bättre om man istället systematiskt gått in för 

mycket enkla och näraliggande förändringar. Sänkningar på personlig nivå kan vara nog så 

betydelsefulla som sänkningar på en organisatorisk nivå. Westrins (1986) fjärde och sista 

dilemma är stridande ekonomiska intressen. Det skapar ibland konstlade problem och 

motsättningar och där man istället för att lägga tid på det kan lägga tid och energi på andra 

saker. 

Westrin (1986) menar att otydliga mål och lojalitetssystem inte visar hur en samverkan ska 

kunna ske mellan olika parter och vad som egentligen skall göras. Dessa otydliga mål 

förorsakar en instabil verksamhetsutveckling. Man har på grund av detta inte heller kunnat 

utveckla en yrkesskicklighet. Andra professioner har då inte användning av ens yrkeskunskap,

vilket krävs för en samverkan. Westrin (1986) menar att samverkan med frivilliga 

organisationer är påfallande outvecklad. 

8.2 Strategier för samverkan

Colin Whittington (2003) betonar vikten av styrning och mål för en fungerande samverkan. 

För en god samverkan krävs strategier för att parterna ska ha tydliga mål, tydlig ledning samt 

att arbeta över gränserna.  

Socialstyrelsen har tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för 

skolutvecklingen, gett ut, Strategier för samverkan – kring barn och unga som far illa eller 

riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2007). Detta dokument är ämnat att vara ett stöd för en 

långssiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta för barn och unga. För en god och 

stabil samverkan krävs styrning, struktur och samsyn. Strategin kan sägas vara ett gemensamt 

"samhällsuppdrag” där var och ens ansvar är en del av uppdraget. 

9. Tidigare forskning

I det här kapitlet redogör vi för vad vi funnit för tidigare forskning inom vårt problemområde. 

Vi börjar med barn för att sedan beröra forskning om frivilliga organisationer. Vi avslutar 

detta kapitel med det vi funnit om tidigare forskning som berör samverkan.
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9.1 Barn

Forskaren och docenten Ulla-Carin Hedin (2000) skriver att barn, utifrån FN:s konvention om 

barns rättigheter, ska ses som självständiga individer och barnperspektivet ska vara centralt. 

Barnkonventionen ska garantera alla barn i världen grundläggande rättigheter oavsett religion, 

kultur eller nationalitet. Barns bästa ska alltid komma i första rum och barn ska ha rätt till en 

familj och till båda sina föräldrar. Barn har blivit experter på sin egen situation och barn ska 

vara lika mycket värda som vuxna.  

Bjärvall (2006) skriver om Ingvar Lundberg som är professor emeritus i psykologi vid 

Göteborgs Universitet. Lundberg menar att synen på barns utsatthet har ändrats de senaste 

100 åren. I tidigare generationer var den materiella knappheten ett stort bekymmer. Nu 

dominerar den känslomässiga fattigdomen. Vad som menas med utsatthet ändras med tidens 

gång och utsatthet är inget vetenskapligt begrepp. I början av 1900-talet var fokus och allt 

stöd från samhället riktat till den enskilda individen. På 1940-talet identifierades utsatta 

grupper, före enskilda individer. Myndigheterna gav hjälp och stöd och skapade då beroende 

och kontroll. Välgörenhetspaket var vanliga till jul då mat och leksaker gavs bort. Idag kan 

barn ha materiella saker såsom mobil och mat på bordet, men ändå kallas fattiga. Lundberg 

berättar att välgörenhet nu är på väg tillbaka. Han menar att välgörenhet idag är för inriktat på 

materiella saker och istället borde fylla andra behov. Lundberg ger uttrycket ”klassmorfar” 

som exempel på bra välgörenhet i nutidens samhälle. 

Ingvar Lundberg menar att den mest allvarliga formen av utsatthet idag är att barn är utsatta 

för ett bombardemang av intryck. De bygger då upp skyddsmurar för att gömma sig bakom 

och får inget sammanhang i tillvaron. Lundberg menar att människor behöver en känsla av 

sammanhang för att må bra och möjlighet till eftertanke och gemenskap (Bjärvall, 2006). 

Ingvar Lundberg redovisade år 2005, på uppdrag av regeringen, en forskningsöversikt om 

utsatta barn. Ingvar Lundbergs forskning visar på fem olika typer av utsatthet. Det är fysiska 

övergrepp, sexuella övergrepp, försummelse eller vanvård och emotionell kränkning och 

exploatering. Han menar också att det finns en annan typ av utsatthet som ger en känsla av 

utanförskap på grund av diskriminering utifrån etnisk bakgrund och religiös övertygelse

(Bjärvall, 2006). 
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Maria Östling (2006) har gjort en intervjustudie till sin examensuppsats i psykologi med 

syfte att förstå och beskriva de upplevelser som barn med frihetsberövade föräldrar har.

Hennes resultat pekar på att forskare menar att barn med frihetsberövade föräldrar är en 

särskilt utsatt grupp då många av dem har bevittnat våld eller själva blivit utsatta för 

övergrepp. Det finns få samhällsinsatser för barn som har föräldrar i fängelse. Det kan tyckas 

vara negativt sett ur ett barnperspektiv och ur ett brottsförebyggande samhällsperspektiv då 

barn med frihetsberövade föräldrar löper fem gånger högre risk att en dag själva hamna i 

fängelse jämfört med andra barn. 

Forskning om barn och frihetsberövade föräldrar kommer framför allt från USA. Den 

befintliga forskningen berör främst intagnas reaktioner på frihetsberövandet och eventuella 

separationer från barn och familj. En studie visar på att separationen från barn genererar en 

ökad stress och påverkar framförallt kvinnors självkänsla i negativ riktning (Östling, 2006).

Hedin (2000) hänvisar i sin rapport, Fångarnas föräldrarskap, till Hairston då denna har 

forskat om frihetsberövade fäder och att de ofta har lite kontakt med sina barn. Det kan enligt 

Hairston bero på den frihetsberövade faderns ofta dåliga kontakt med barnets mor, då modern 

inte vill besöka anstalten. De amerikanska resultaten påminner, enligt Hedin, om resultat i 

motsvarande svenska undersökningar.  

Anneli Björkhagen Turesson (FoU, 2005:1) som i skrivande stund håller på att avsluta en 

avhandling om barn till frihetsberövade föräldrar har gett ut en rapport om ämnet Men jag fick 

aldrig reda på varför du hamnat i fängelse. Hon har uppmärksammat att det i Sverige idag 

finns lite forskning att tillgå om hur barn upplever en separation när föräldrar frihetsberövas. 

Björkhagen Turesson har gjort en intervjustudie med barn vars mammor är frihetsberövade. 

Östling (2006) menar att mycket liten forskning finns om hur barn påverkas av att ha 

frihetsberövade föräldrar. Denna grupp barn uppmärksammas mycket lite av politiker, 

forskare och frivilliga organisationer. 

Under senare år har forskning och intresse riktats mot relationerna mellan offentliga sektorn 

och frivilliga organisationer. Forskning om frivilligt socialt arbete har ökat i omfattning under 

senare år. Forskningsfält som rör frivilligt socialt arbete med barn och ungdomar har dock 

stora kunskapsluckor och behovet av ytterligare forskning är stort (Socialstyrelsen, 2001).  
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9.2 Frivilliga organisationer

Forskarna Tommy Lundström och Filip Wijkström (1995) skriver att forskningen inom den 

frivilliga sektor som välfärdsproducent länge har levt i skymundan i forskarsamhället. 

Författarna menar att forskare från andra länder som försökt göra en jämförandestudie med 

Sverige har svårt att finna svenska referenspunkter. Lundström (2004) skriver att det som 

sociologiska forskare mest intresserat sig för är möjligheten för människor att organisera sig 

samt den sociala rörelsens roll i samhället. Författaren förklarar att forskning om frivilligt 

arbete oftast rör sig om uppkomstbetingelse, på vad sätt organisationerna kan mobilisera 

resurser och hur organisationer bildas, utvecklas och sprids. Lundström, som har studerat den 

tidigare forskningen om frivilliga organisationer, anser att det faller sig naturligt att börja i 

USA. Där ökade Non-profit (frivilliga) organisationerna kraftigt mellan 1950 – 1980 talet. 

Lundström (2004) menar att den skandinaviska frivilligforskningen vuxit fram som ur en 

kritik mot den amerikanska då denna forskning underskattat betydelsen av folkrörelsen som 

en viktig del av frivilligsektorn. Lundström tar upp den första mer omfattande nordiska 

antologin som heter Frivillig organisering i Norden av Klausen och Selle år 1995, där 

gemensamma drag för forskarna är att det mellan frivilligorganisationer och stat finns 

samverkan, ömsesidigt beroende och arbetsdelning. 

Det har studerats hur banden mellan stat och organisationer utformats. Denna forskning har 

kompletterats med nyare forskning om frivilliga sektorns omfattning och roll samt obetalda 

och betalda insatser inom frivilliga organisationers verksamhet (SOU 2001:52).

9.3 Samverkan 

Danermark och Kullberg (1999) menar att den forskning som finns om samverkan tyder på 

tydliga brister i samhällets förmåga att samordna insatser för svagare grupper i samhället. 

Utsatta grupper får inte den hjälp de är berättigade till på grund av samordningssvårigheter.

Westrin (1986) är av uppfattningen att forskning om samverkan är av stor vikt. Det finns 

studier vars resultat om samverkan är motsägelsefulla. En del resultat visar att man genom en 

samverkan fått ett mer meningsfullt arbete och upplevt en ökad trygghet. Andra resultat visar 

på att arbetet genom en samverkan blir mindre meningsfullt, mer tidskrävande och skapar en 

otrivsel då man tvingas att arbeta med andra instanser.
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Danermark och Kullberg (1999) menar att på strukturell nivå kan det finnas en tröghet 

men också en styrka i en samverkan. Författarna menar att olika regelverk kan motarbeta 

samverkan men att de regler som försvårar en samverkan bör identifieras och alternativt bör 

formuleras då det kan antas att de kommer att förändras. Styrkan kan vara att organisationerna 

får en viss stabilitet och inte alltid följer de modeväxlingar som förekommer. Vidare menar 

författarna att det finns en risk i att de svaga organisationerna tar över de starka 

organisationernas bild av ett problem. Därför är det avgörande att skillnader accepteras och att 

man lär sig hantera dessa för att en samverkan ska fungera.

10. Resultat

Under den här rubriken presenterar vi vad vi genom litteratur och intervjuer med de frivilliga 

organisationerna Bryggan och Solrosen kommit fram till. Vi börjar presentera vårt resultat 

med vad barns utsatthet innebär och gå vidare med barns upplevelser och kontakt när deras 

föräldrar frihetsberövats. Vidare beskriver vi insatser för barn med frihetsberövade föräldrar

från frivilliga organisationer och därefter kriminalvården. Vi avslutar avsnittet med 

samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården i deras sociala arbete för att 

främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar. 

Barnombudsmannen Lena Nyberg har skrivit ett remissvar angående utredningen ”Barnen i 

brottets skugga” (2004:56). Barnombudsmannen är positiv till de lagförändringar som 

föreslås men har vissa synpunkter angående förslagen. Då det rör barn med föräldrar i 

fängelse välkomnas förslaget om att barns situation ska ses över ytterligare. 

Barnombudsmannen har i sin rapport ”Straffa inte barnet” (2004) förslag till förändringar.

Rapporten handlar om vad kriminalvården kan göra för att förbättra situationen för de 

intagnas barn. 

Barnombudsmannen Lena Nyberg (2004) vill i samma rapport belysa socialstyrelsens ansvar 

för förbättringar för barn med föräldrar i fängelse. Barnombudsmannen anser att 

socialtjänsten måste bli bättre på att hantera situationer som kan uppstå för dessa barn. Det 

måste bli tydligt vilket ansvar socialtjänsten har för barn med frihetsberövade föräldrar rent 

ekonomiskt och vilka insatser av stöd och hjälp som kan bli aktuella. Vidare menar 

Barnombudsmannen (2004) att socialtjänsten måste ha kunskap och beredskap så att de kan 
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hjälpa barn på rätt sätt efter barns behov. Hon anser att även personal inom skola och 

förskola behöver kunskap om barn med frihetsberövade föräldrar för att kunna stötta barn 

barn.

10.1 Barns utsatthet

Bjärvall (2006) skriver om Claes Sundelin som är professor och före detta 

barnhälsovårdsöverläkare på akademiska sjukhuset i Uppsala. Sundelin menar att ”utsatta 

barn” behöver diskuteras utifrån tre olika perspektiv. Han menar att det till viss del finns 

förklaringar hos barn själva och dels inom familjen. Det finns också förklaringar i samhället, 

vilken syn samhället har på barn och vilka konsekvenserna är. Sundelin menar att alla dessa 

perspektiv måste vara med i diskussionen om hur barns utsatthet kan minskas. 

Östlings (2006) studie visar resultat på att barn med frihetsberövade föräldrar ofta lever under 

utsatta förhållanden där övergivande, separationer och traumatiska händelser inte är ovanligt. 

Studien efterfrågar ett stöd från samhället med bättre samverkan mellan myndigheter. 

Bjärvall (2006) referera till Viveca Östling som är sociolog och studerar hur ekonomisk 

utsatthet påverkar barn. Hon menar att skillnaden mellan de fattiga barnfamiljerna och de 

rikaste barnfamiljerna ökar. Studien visar att de ekonomiskt utsatta barnen är ensammare än 

andra barn då de inte har lika starka band till sina föräldrar och kompisar och mår sämre 

psykiskt och fysiskt. Barn i ekonomiskt utsatta familjer vågar inte alltid vända sig till sina 

föräldrar då de kan uppleva att de inte har tid med dem eller att de inte vill belasta föräldrarna 

med ännu mer problem. På grund av bristerna i dessa sociala relationer kan barn få 

huvudvärk, magont och svårt att sova. Det är dock inte helt fastställt att det är den 

ekonomiska situationen som påverkar relationen, utan det kan också bero på psykisk ohälsa 

hos föräldrarna.

10.2 Barns upplevelser av att ha frihetsberövade föräldrar

Östling (2006) menar att när barns föräldrar frihetsberövas blir ofta den andra föräldern 

deprimerad och stressad och den ekonomiska bördan ökar som ensam familjeförsörjare. Detta 

påverkar barn som är i stor beroendeställning till sina föräldrar och de livsvillkor de har. Det 

är en kombination av riskfaktorer i barns liv som avgör barns möjligheter till utveckling. Hon 

skriver också att många svårigheter under kort tid ökar risken för negativ påverkan hos barn.  
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Östling (2006) menar också att de få studier om barn till frihetsberövade föräldrar som 

finns ofta är baserade på ett litet urval och är ofta litteraturgenomgångar. Gruppen barn med 

frihetsberövade föräldrar växer. Barns vanligaste emotionella reaktioner på att ha en 

frihetsberövad mamma är sorg, förvirring, oro, ilska, ensamhet, sömnproblem och regression. 

En öppen kommunikation med barn är mycket betydelsefull, betonar Östling (2006).

Hedin (2000) påtalar att när en människa döms till fängelse drabbas en hel familj och speciellt 

barn. Barn kan få svåra kris- och separationsreaktioner som kan leda till psykiska skador. 

Barn tar ofta på sig skulden till att deras förälder är i fängelse. De oroa sig för föräldern och 

skäms inför kompisar och bekanta. En del barn vill inte gå till skolan där de har svårt med 

kompisrelationer och skolprestationer. Barn kan regera på situationen med olika symtom 

såsom depression, sömnproblem, aggressivitet, överaktivitet eller koncentrationssvårigheter. 

Hon menar att barn går igenom tre svåra faser då en förälder frihetsberövas.

1. Separation från föräldern då denna anhålls. Barn drabbas av kris och sorg.

2. Förälderns bortovaro då denna är frihetsberövad. Barn känner sorg, saknad och 

längtan och kan drabbas av psykosomatiska symtom. 

3. Föräldern kommer tillbaka. Barn känner glädje men också oro och tvivel inför att på 

nytt få anpassa sig till en ny situation (a.a.).   

I informationsmaterial från Kriminalvården om barns besök i fängelse (2007) kan läsas att när 

en mamma eller pappa hamnar i fängelse upplever barn ofta detta som en kris. Barn, såväl 

som andra anhöriga till en frihetsberövad, känner skam, skuld och tabu till att känna någon 

som sitter i fängelse. Många föräldrar vill skydda barn och istället för att tala om att föräldern 

sitter i fängelse säga att föräldern är utomlands på en resa eller arbetar. Det är enligt 

kriminalvårdens material viktigt att vara öppen för barn då det skapar en trygghet. Barn 

behöver veta var deras föräldrar är och de förstår ofta att något inte är som det ska. Barn 

tänker och fantiserar mycket och har mycket frågor och funderingar. Då man som vuxen är 

öppen och ärlig visar man för barn att man får tala om saker som är svåra. När barn får prata 

om det förhindras en många gånger skenande fantasi och det blir lättare för barn och 

frihetsberövade föräldrar att bibehålla kontakten. Om barn inte får ta del av sanningen får de 

inte möjlighet att bearbeta förlusten av föräldern. Barn har då inte heller möjlighet att vid 

behov få professionell hjälp, skriver kriminalvården (2007).
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Dokumentet från kriminalvården (2007) visar också att föräldrar ibland anser att det är 

lättare att tala om sanningen för barn om de har någon annan, såsom polis eller tillfälliga 

omständigheter att lägga skulden på. Det är, enligt kriminalvården inte en bra lösning då det 

kan ge barn fel bild av rättvisa. Det kan också skapa en oro och rädsla hos barn som kan tro 

att vem som helst kan hamna i fängelse, utan anledning. 

Grunden för att få delta i Bryggans verksamhet är att barn vet att 
föräldern sitter i fängelse och att de vet sanningen (Intervju med 
personal från Bryggan, 2008-04-02).

I Informationsmaterial från Kriminalvården om barns besök i fängelse (2007) framgår att barn 

ofta tror att de är orsaken till vuxnas problem. Genom att berätta sanningen är det mindre 

sannolikt att barn kommer att ta på sig skulden. Barn måste få veta att det inte är deras fel att 

föräldern sitter i fängelse. Barn måste känna trygghet och gemenskap och att de kan lita på 

människorna runt omkring dem. De har då, enligt kriminalvårdens informationsmaterial större 

möjlighet att klara vardagen utan den förälder som tillfälligt är borta.

Enligt Hedin (2000) tycker barn om föräldern trots att den gjort något som enligt lag inte är 

tillåtet. Det är av stor vikt att låta barn få ha sådana känslor. Föräldrarna behöver inte vara 

dåliga människor bara för att de gjort en fel handling. Barn behöver få hjälp med att skilja på 

handling och person. Barn behöver få upprätthålla bilden av de goda egenskaperna hos 

föräldrarna. När man ska berätta för barn att deras förälder sitter i fängelse måste det göras på 

ett skonsamt sätt. Barn måste få en realistisk bild av situationen. Det måste dock berättas så 

att barn kan leva med historien. Barn behöver inte veta alla detaljer men behöver information 

så de kan se ett logiskt sammanhang och förstå att de själva inte bär någon skuld i det. Barn 

förstår, enligt Hedin (2000) mer än vi tror och måste få svar på sina frågor. Vidare menar 

Hedin (2000) att det är bra om det är någon annan vuxen i närheten som barn har förtroende 

för när man ska berätta var den frihetsberövade föräldern är någonstans. 

Det är alltid föräldern som avgör om barn ska få veta sanningen och framförallt vad som är 

bäst för barn, säger Hedin (2000). Barns relation till den frihetsberövade, ålder och straffets 

längd kan vara avgörande för hur mycket man väljer att berätta. Bestämmer sig 

vårdnadshavare för att inte berätta måste barn ändå få en förklaring till var föräldrarna är samt 

en bekräftelse på att det inte är barns fel och att föräldrarna fortfarande bryr sig om barn och 
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inte har glömt dem. Det är dock aldrig för sent att berätta för barn att en förälder är 

frihetsberövad (Hedin, 2000). 

Hedin (2000) vill påpeka att barn måste förberedas på att människor i deras omgivning

kommer att fråga var den frihetsberövade föräldern är, att de kommer att möta negativa 

kommentarer från omgivningen samt vad de då ska svara. Barn kan känna en trygghet om de 

får öva in ett svar de alltid säger när det dyker upp frågor från omgivningen. Det kan vara bra 

att berätta för dagispersonal och lärare i skolan då de kan följa upp barn och barn kan känna 

en trygghet i att veta att de vet. Barn måste själva få vara med och bestämma om de ska vara 

öppna med att en förälder är frihetsberövad och vem som i så fall får veta. Många gånger får 

barn veta sanningen men får inte säga det till någon. Det är mycket jobbigt för barn att bära en 

sådan hemlighet (Hedin, 2000). 

I Björkhagen Thuressons (FoU 2005:1) intervjuer med barn framkom att barn är förtegna med 

att berätta om sin livssituation under föräldrarnas fängelsevistelse. En flicka, Elin, berättar att 

varken socialtjänsten eller skolan visste något om mammans fängelsevistelse. När Björkhagen 

Thuresson frågar Elin om ingen reagerade när Elin började missköta skolan svarar Elin:

De frågade vad som hade hänt, men jag ville inte berätta det, inte för min 
mentor heller…….men jag ville inte berätta. Rektorn frågade vad mamma 
var, men jag sa att hon var utomlands (Björkhagen Thuresson, 2005:1, s. 
40).  

Hedin (2000) betonar att det för barn är en stor förlust när barns föräldrar döms till fängelse 

och barn måste vänja sig vid ett nytt familjemönster. Många reagerar på situationen genom att 

känna sorg och längtan. Gråt, ilska och raseri mot omgivningen eller sig själv är reaktioner på 

sorg. Sorg kan också gestalta sig i avvisande. Barn kan vägra följa med på besök i fängelse

och vill inte tala med föräldern som sitter i fängelse. Detta gör barn, enligt Hedin (2000) för 

att straffa den som de själva känner sig svikna av. Vidare menar hon att barn ibland också kan 

rikta avvisande mot den föräldern som är hemma. Även om barn tar avstånd behöver de ändå 

bli sedda och få stöd och bekräftelse. Barn har många jobbiga och svåra känslor, även om de 

inte visar det. Synliga rektioner på detta kan, enligt Hedin ibland visa sig långt efteråt. Barns 

känslor måste tillåtas bli synliga för att bearbeta den sorg de upplever. Vuxnas känslor och 

sorg över den frihetsberövade får inte påverka barn då barn ofta i sådana fall tar på sig att ta 

hand om föräldern och inte själva visar sina känslor. Detta hämmar barns egen bearbetning av 
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situationen. Det är viktigt att barn får veta och känna att de är älskade och att det är 

tillåtet att prata om och ställa frågor om den frihetsberövade föräldern. Vuxna måste se till 

barns behov och inte tyngas ner av sina egna, i många fall ekonomiska, sociala och 

hälsomässiga problem (Hedin, 2000).

Hedin (2000) påtalar att det för barn är en allvarlig riskfaktor för barns psykosociala

utveckling när föräldrar frihetsberövas. Det är separation och frånvaro från föräldrar som är 

det främsta problemet. Ålder, personlighet, miljömässiga faktorer och relation till

frihetsberövade föräldrar avgör hur barn hanterar svåra situationer och psykologisk stress. 

Barns närvaro vid gripande av föräldrar kan visa sig i starka krisreaktioner (Hedin, 2000).

10.3 Barns kontakt med frihetsberövade föräldrar

Annelie Björkhagen Thuressons rapport (FoU, 2005:1) pekar på att barn till frihetsberövade 

föräldrar upplever samma känslor som barn vars föräldrar dött. Björkhagen Thuresson menar 

att barn behöver en kontinuerlig kontakt med föräldrar trots frihetsberövelsen. Studien visar

på barns sårbarhet när samhällets stödsystem brister och att barn behöver ett nätverk för att få 

trygghet och stöd när de tvingas leva utan sin förälder under dennes fängelsestraff.  

Hedin (2000) uppskattar att ungefär 80 procent av de frihetsberövade som man vet är 

föräldrar har någon kontakt med sina barn. Kontakten sker i olika former såsom telefon, brev, 

permissioner eller besök på anstalten. Då barn får besöka sina frihetsberövade föräldrar eller 

på andra sätt ha kontakt med sina föräldrar minskar barns krisreaktioner och känslor av 

ängslan och oro (Hedin, 2000). I informationsmaterial från Kriminalvården om barns besök i 

fängelse (2007) kan utläsas att en kontakt under fängelsetiden är nödvändig för att barn och 

frihetsberövade föräldrar ska bevara sin relation. Vidare kan läsas att när barn och 

frihetsberövade föräldrar träffas är det för barn ett bevis på att föräldrarna fortfarande älskar 

dem. Att barn får träffa sina föräldrar kan lugna barn då de får se hur föräldrarna har det i 

verkligheten. 

När en förälder är frihetsberövad har de inte daglig kontakt med sina barn. Många föräldrar 

vet inte grundläggande saker om sina barn, till exempel vad som händer i barns liv eller vad 

läraren i skolan heter (Johnson & Waldfogel, 2002). I Malmö finns Sagoboksprojektet. Det 

kommer ursprungligen från England. Det innebär att frihetsberövade pappor läser in sagor på 
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band som barn sedan kan höra varje kväll. Barn får höra pappas röst och föräldern blir på 

så sätt en del av barns vardag (Intervju med personal från Bryggan 2008-04-02). 

Hedin (2000) vill påpeka att då barn får besöka sina frihetsberövade föräldrar eller på andra 

sätt ha kontakt med sina föräldrar minskar barns krisreaktioner och känslor av ängslan och 

oro. Föräldrar är för barn mycket viktiga då det gäller barns identitet och psykologiska 

utveckling. Därför ska kontakt mellan barn och frihetsberövade föräldrar bevaras så långt som 

möjligt. Om barn inte får träffa sina föräldrar kan de anpassa sig till en ny situation, men bara 

på ytan. Hon menar att barn har kvar den frånvarande föräldern i djupet och detta kan påverka 

barns identitet och självbild.

Det framgår gång på gång att för att barn och frihetsberövade föräldrar ska bevara sin relation 

är kontakt under fängelsetiden nödvändig. Även Hedin (2000) menar att det många gånger är 

den enda möjligheten för barn att träffa sina föräldrar. Även ett kort straff kan kännas långt 

för barn och kontakt måste ske för att barn och föräldrar inte ska bli främmande för varandra. 

Barn får också en mer verklighetstrogen bild av hur föräldrarna har det och får då lättare att 

förstå situationen. Barn fantiserar mycket och fantasibilderna är ofta värre än verkligheten. 

Bilderna är ofta tagna från tecknade serier, filmer eller lekar. Att barn då får träffa sina 

föräldrar kan lugna barn då de får se hur det ser ut i verkligheten (Hedin, 2000).

10.4 Frivilliga organisationers insatser för barns kontakt med 

frihetsberövade föräldrar

Våren 1995 startade Rädda Barnen en pappagrupp. Gruppen bestod av åtta pappor som 

träffades en gång i veckan på anstalten. Initiativet till detta var ett brev från två intagna pappor 

på en sluten anstalt i Mariefred. I brevet stod det att de ville lära sig allt om barns utveckling 

och gärna i grupp. Under denna tid fanns inte mycket forskning eller dokumentation om de 

frihetsberövades barn. Rädda Barnen har sedan dess arbetat med att sätta denna grupp barn i 

fokus. I samband med brevet gjordes en rapport om hur barnperspektivet skulle 

implementeras på anstalterna (Melin, 1998).

Det kom många förslag på hur detta skulle ske, men ingenting direkt hände, förrän några 

kvinnliga medlemmar från en Rotaryklubb skänkte 120 000 kr till dessa barn. Kriminalvården 

hade inget uppdrag att arbeta med anhöriga och fick inte ta emot pengar. Det fick istället en 
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frivillig organisation göra, därför bildades Bryggan. (Intervju med personal från Bryggan 

2008-04-02) 

10.4.1 Bryggan

Bryggan är en frivillig organisation som ger stöd och hjälp till barn och ungdomar som har 

frihetsberövade föräldrar. De riktar sig också till barns föräldrar. Bryggan arbetar inte 

behandlings- eller terapeutiskt inriktat utan ska ses som ett stöd och hjälp i kontakten mellan 

barn och frihetsberövade föräldrar. De har ett samarbete med bland annat Rädda barnen, 

KRIS och Röda korset (Bryggan).

Personal från Bryggan (Intervju, 2008-04-02) berättar att Bryggan finns på 12 platser i 

Sverige där 400-600 barn i åldern 0-18 år kan delta i verksamheten. Personal från Bryggan 

säger att de utgår från FN: s barnkonvention om barns bästa i alla lägen. På Bryggan arbetar 

professionella tillsammans med personer som är före detta kriminella och missbrukare. De 

menar att de ska vara förebilder och visa barn att det kan gå bra även om man suttit i fängelse. 

Barn har mycket frågor som de inte alltid vågar fråga sina föräldrar. Då menar personal från 

Bryggan att det är lättare att fråga de på Bryggan. 

Personal från Bryggan (Intervju, 2008-04-02) informerar om att organisationen arbetar för att 

barn och föräldrar ska få så bra relation som möjligt. De anordnar olika aktiviteter såsom att 

exempelvis åka skidor. Då kan särskild permission ges för att barn och föräldrar ska ha 

möjlighet till kontakt och umgänge. Bryggan kan också delta i barndagar, göra julkort, trycka 

T-shirtar och grilla för att ge mer kvalitet för barn. 

Anledningen till att Bryggan bildades var att barn med frihetsberövade föräldrar var en utsatt 

och bortglömd grupp och att det inte fanns någon verksamhet för dessa barn. Bryggan startade 

år 2001 för att synliggöra dessa barn och deras anhöriga. Av Bryggans hemsida kan vi utläsa 

att Bryggan utvecklar och stödjer aktiviteter som kan hjälpa barn i deras vardag. Bryggan var 

till en början ett projekt, men är sedan år 2005 en permanent verksamhet (Bryggan). I intervju 

med personal från Bryggan (2008-04-02) får vi vetskap om att finansiering är ett stort 

problem. Bryggan får statsbidrag från kriminalvården, bidrag från Skandia, kommunen och 

allmänna arvsfonden. Förra året fick Bryggan ett pris då de fick pengar. När det finns mer än 

10 föreningar kan man erhålla mer pengar. Bryggan finns i år på så många ställen att detta blir 
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möjligt. Bryggan får statsbidrag för att göra besök på anstalter och informera om barns 

behov och hur de påverkas av att ha en förälder i fängelse. 

Bryggan betonar att de utgår utifrån ett barnperspektiv och barns bästa kommer alltid i 

främsta rummet (Bryggan). I Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer (2003:2) får vi information om 

att Bryggan kan hämta frihetsberövade vid frigivning och medverka under permissioner. De 

hjälper också frihetsberövade som deltar i föräldrautbildning att träffa sina barn. Bryggan 

bedriver café för övervakare - klientmöten och de anordnar läger och gruppverksamheter för 

barn som har frihetsberövade föräldrar. På Bryggans hemsida kan läsas att de också erbjuder 

barn- och ungdomsgrupper, föräldragrupper, stöd till barn, föräldrar och anhöriga, rådgivning, 

fritidsaktiviteter och fungerar som en mötesplats där barn och deras anhöriga kan träffas. Vid 

högtider som Jul och Halloween anordnas fester (Bryggan). 

I Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhets dokument (2004) kan tydas att Bryggan arbetar 

direkt mot barn eller direkt mot föräldrar. De besöker anstalter och häkten för att sprida 

information om sin verksamhet. Deras tanke är att föräldraskapet kan fungera bra trots att 

föräldrar är frihetsberövade. Bryggan vänder sig till barn upp till 18 år samt lär 

frihetsberövade föräldrar att kommunicera med barn och vikten av att var ärlig och berätta 

trovärdigt för barn. 

Bryggan erbjuder telefonstöd, arbete med föräldraskap, besvara frågor från barn om till 

exempel varför man inte får ta med presenter till sin förälder eller hur lång tid det dröjer till 

nästa besök. Personal från Bryggan informerar om att Bryggan arbetar på anstalterna för att 

det ska bli så lite skador som möjligt för barn. Föräldrar är de viktigaste personerna i barns 

liv, men ibland behöver barn skyddas (Intervju med personal från Bryggan 2008-04-04). 

Barn som är under 13 år måste ha med sig en vuxen när de besöker Bryggan (Bertilsson, 

2007). I intervju med personal från Bryggan får vi berättat för oss att när föräldrar friges

deltar inte barn längre i Bryggans verksamhet. 

Bryggans lokaler är anpassade för barn. Miljön är uppbyggd med 
tanken att det ska vara roligt för barn. Bryggan utgår ifrån barns 
behov - inte vuxnas behov. Tanken är att föräldrar ska vara 
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tillsammans med barnen. En förutsättning för att få vara på Bryggan är att barnet 
vet att föräldern sitter i fängelse och att de vet sanningen (Intervju med personal 

från Bryggan, 2008-04-02). 

10.4.2 Solrosen

Enligt personal från Solrosen är Solrosen en del i Göteborgs Räddningsmission, inom enheten 

Förebyggande integration. Solrosen startade på grund av en förfrågan från kriminalvården år

1998-1999. Det fanns då cirka 7000 barn med frihetsberövade föräldrar. Idag verkar Solrosen 

för ca 70 barn från västra Sverige i alla åldrar från spädbarn till 18 år (Intervju med personal 

från Solrosen, 2008-03-28).

Vidare i intervjun med personal från Solrosen får vi veta att det finns fyra heltidstjänster och 

en halvtidstjänst. Där arbetar en husmor, fyra familjepedagoger, två musikpedagoger och en

administratör. Det finns också personer som frivilligt hjälper till med hämtning och lämning 

av barn. Verksamheten på Solrosen finansieras av gåvomedel från Räddningsmissionen och 

allmänna arvsfonden. De får också en liten del från kriminalvården och en liten del från 

Göteborgs stad. Solrosen har anhöriggrupper och arbetar också på anstalterna med 

föräldrautbildningar. Att arbeta med barn innebär också att stötta anhöriga, anser personal 

från Solrosen (a.a.).

I intervju med personal från Solrosen (2008-03-28) tar vi del av information att 

organisationen arbetar med utgångspunkt utifrån FN: s barnkonvention, artikel 9 om att barn 

har rätt till båda sina föräldrar.

Arbetet handlar om att skapa en bra relation mellan barn och deras 
frihetsberövade föräldrar. Varje familj är unik och syftet är att gynna en 
relation (Intervju med personal från Solrosen 2008-03-28).

Personal från Solrosen (2008-03-28) påtalar vikten av att tala om att en förälder sitter i 

fängelse. Många frihetsberövade föräldrar väljer hellre att ”vara borta” än att berätta att de 

sitter i fängelse. Att sitta i fängelse upplevs av många föräldrar som genant. Det är, enligt 

personal från Solrosen en tradition i samhället att inte berätta om en förälder sitter i fängelse. 

Detta försöker personal från Solrosen arbeta bort. På Solrosen får barn träffa andra barn i 

liknande situationer som de själva. Barn träffas enskilt eller i grupp då de kan prata, fika, 
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lyssna på musik och pyssla. Ibland får barn åka på läger eller till exempel åka skridskor 

eller se på teater tillsammans. Solrosen erbjuder även föräldrar enskilda samtal eller 

gruppsamtal.

På Solrosens hemsida finns information att målsättningen med verksamheten på Solrosen är

öppenhet och ärlighet då de anser att det är en förutsättning för att de ska kunna stödja barn 

samt för att barn och ungdomar behöver få svar på sina frågor och få ventilera sina tankar och 

funderingar. Vidare kan tydas att verksamheten Solrosen har som mål att stärka barn och 

ungdomars självkänsla och få dem att förstå att de inte bär ansvaret för sina föräldrar. Målet är 

också att minska barns känslor av skuld och skam och hjälpa dem hantera sina känslor om de 

frihetsberövade föräldrarna (Solrosen). 

Vi kan också läsa via Solrosens hemsida att huvudpunkten i Solrosens verksamhet är 

pedagogisk gruppverksamhet. Mötena är tydligt strukturerade och förutsägbara och detta kan 

hjälpa barn att hantera en kaotisk livssituation. Barn har stor nytta av varandra då de får 

upptäcka att det inte är ensamma och att det finns andra barn som har det likadant som de 

själva. Även individuella stödsamtal, vägledning och rådgivning i frågor som rör föräldraskap 

samt brott och straff erbjuds (Solrosen).

10.4.3 Kriminellas Revansch i Samhället - KRIS

KRIS riktar sig, enligt vad som kan utläsas av hemsidan till före detta kriminella eller 

missbrukare som vill bryta upp från sitt gamla liv. Organisationen erbjuder aktiviteter såsom, 

pappa/barnverksamhet, träning, kvinnoverksamhet, skolinformation, hämtning av personer 

på frigivningsdagen, faddrar och övervakare. KRIS ger stöd och hjälp att hålla sig ifrån 

kriminalitet då de erbjuder ett nytt socialt nätverk (KRIS). 

10.5 Kriminalvårdens insatser för barns och frihetsberövades kontakt 

Det pågår ständigt arbete för att förbättra och underlätta för de intagna som har barn. Hösten 

år1997 fick Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans se över 

förhållandena för barn som har föräldrar i fängelse eller häkte. Målet med deras uppdrag var 

att se hur skadeverkningarna för barn med frihetsberövade föräldrar kan minskas då barn

separeras från sina föräldrar. Barn med föräldrar i fängelse har i likhet med alla andra barn 

behov av sina föräldrar (Hedin, 2000).
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Förslag som presenterades var att: 

 kriminalvården alltid ska fråga den intagne om denne har barn, hur gamla dem är och 

vem som har vårdnaden om barnen. 

 särskilt utbildad personal ska närvara när barn besöker sina föräldrar. Personalen har 

anmälningsplikt och måste enligt socialtjänstlagen anmäla om något barn far illa. 

 det ska finnas besöksrum på alla anstalter och att det ska finnas ett rum som är särskilt 

barnanpassat. 

 de intagna föräldrarna ska kunna ringa gratis till barn ett antal gånger i veckan, om det 

är till barns bästa. 

 ett stärkt samarbete mellan kriminalvård och socialtjänst för att stötta barn som har 

föräldrar i fängelse. 

 permissioner ska kunna beviljas utifrån barns behov som till exempel vid 

skolavslutningar och födelsedagar. 

 de intagna ska ha rätt till föräldrautbildning under tiden de sitter på anstalt. 

 det bland annat föreslås flexiblare besökstider, besöksrum med möjlighet att laga mat 

tillsammans, möjligheten att kommunicera med barn över e-post, längre permissioner 

till intagna som har barn och att fler får möjlighet att avtjäna sitt straff i hemmet under 

IÖV s.k. fotboja (Hedin, 2000).

I Kriminalvårdens Författningssamling (KVFS) står det att samråd ska ske med 

socialnämnden innan beslut tas i frågan om en kvinnlig intagen ska få ha sitt spädbarn (0-12 

månader) hos sig under en varaktig tid. Om det beslutas att spädbarnet får vistas på anstalten 

tillsammans med sin mamma ska den intagne förses med nödvändig utrustning och få 

bostads- och arbetsförhållanden som behövs för en god vård av barn. Barn kan komma att 

omhändertas till den andra föräldern eller andra vårdnadshavare då modern har ett längre 

straff och det bör alltid göras i samråd med socialnämnden. Innan barn och moderns 

separation bör anstalten i god tid arbeta för att separationen ska ske så skonsamt som möjligt 

(KVFS, 1 kap. 6§). 

Enligt KVFS ska den intagne alltid, vid inskrivning, tillfrågas om han/hon har barn, hur 

många barn och om han/hon har vårdnaden för ett eller flera barn (1 kap. 7§). 

Barnombudsmannen menar att det också måste frågas vilken kontakt frihetsberövade har 
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med barn och vilka behov barn har av att upprätthålla kontakten med sina 

frihetsberövade föräldrar (SOU 2005:54). Kriminalvården har enligt socialtjänstlagen 

anmälningsplikt och måste anmäla till socialnämnden om de få kännedom om något som 

innebär att socialnämnden måste ge skydd till barn (SoL 14 kap. 1§).      

Särskild permission kan ges till intagna för att närvara vid barns besök inom 

specialistsjukvård (KVFS. 9 kap. 4§). Enligt kriminalvården (2007) kan frihetsberövade 

föräldrar erbjudas att delta i bland annat föräldrautbildning. Kriminalvården (2006) anser att 

föräldrautbildningarnas syfte är att hjälpa föräldrar att vårda sin relation till sina barn samt att 

ge föräldrar ökad kunskap om vad det innebär att vara föräldrar och om barns behov. 

Föräldrar lär sig att vara förebilder och ett stöd för sina barn och genom att inse sina 

begränsningar och utefter det hitta lösningar, ge barn en så trygg uppväxtmiljö som möjligt. 

10.5.1 Barns besök i fängelse

Kriminalvårdsstyrelsen har gjort ett informationshäfte, Lisa besöker pappa i fängelse, (2007)

som riktar sig till barn som ska besöka frihetsberövade föräldrar. Häftet är utformat så att 

barn ska förstå hur ett besök på en anstalt går till och är illustrerat med bilder.

Barn under 18 år får besöka frihetsberövade föräldrar om de har ett skriftligt medgivande 

från sina vårdnadshavare. Barn under 15 år får besöka fängelset i sällskap med annan vuxen. 

Om det är till skada för barn att besöka sina föräldrar, såsom vid till exempel dom för 

sexuella övergrepp, medges inte besök. Bedömningar görs utifrån individuella fall och vill 

barn träffa frihetsberövade föräldrar måste en vuxen följa med. Besök av barn ska alltid 

prioriteras och anstalterna bör ha fler besökstider för att underlätta besök av barn (KVFS, 4 

kap. 6 och 8 §). 

Barnombudsmannen Lena Nyberg vill påtala att alla barn har rätt till kontakt med båda sina 

föräldrar, trots frihetsberövningen. Därför måste miljön på anstalterna anpassas efter barns 

behov. Det kan till exempel vara besöksrum med roliga, färgglada tapeter, barnmöbler, 

leksaker, kök och skötbord. Miljön måste vara absolut drogfri då barns besök ska var 

naturligt, tryggt och positivt (SOU 2005:54). 

Barns besök utan vuxen ska endast godkännas om personal från kriminalvården har mycket 

god kännedom om de frihetsberövades relation till barn. Barns utsatthet ska tas i särskilt 
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beaktande (KVFS, 4 kap. 10 §). Visitation av barn bör utföras i minsta möjliga form då 

det kan vara att kontrollera ytterkläder, passering genom portaldetektor eller användande av 

handdetektor (KVFS. 4 kap. 12 §). Visitation måste på ett bra sätt förklaras för barn innan 

den genomförs då barn inte får utsättas för onödig påfrestning. Det ska finnas möjlighet för 

barn att efter besöket få prata om hur det såg ut på anstalten och få material som beskriver så 

barn förstår (SOU 2005:54).  

10.6 Samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården

Enligt socialtjänstlagen (SoL) skall insatser utformas och genomföras i samverkan med andra 

samhällsorgan och organisationer (SoL 3 kap. 5§). Sedan socialtjänstlagen trädde i kraft år 

1982 har det funnits bestämmelser om samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer 

vid samhällsplanering. År 1989 utökades samverkansmöjligheterna i juridisk bemärkelse och 

sociala frivilligorganisationers inflytande inkluderades på kommunal nivå (SoL 3 kap. 5§). 

Socialstyrelsen (2001) hänvisar till den amerikanska statsvetaren Putnam då denne menar att 

frivilligsektorn är en del av ett osynligt, socialt nät som håller ihop samhället. Han betonar 

frivilliga organisationers värde för demokratin och folkstyret. Barnombudsmannen Lena 

Nyberg efterfrågar samverkan mellan kriminalvården och andra myndigheter för att tillgodose 

barns behov och rätten till kontakt med båda sina föräldrar. Där kan myndigheter komma att 

spela en viktig roll för barns rätt till umgänge med båda föräldrarna, om det är till barns bästa

(SOU 2005:54). 

Enligt Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer (2003:2) har kriminalvården en önskan om 

samverkan med frivilliga organisationer för att stärka de intagnas sociala kontaktyta samt en 

integrering ut i samhället. Personal från Bryggan berättar att före detta frihetsberövade, som 

ett led i denna integrering, har startat organisationer som Bryggan och KRIS, för att hjälpa 

varandra och för att få en bättre kontakt med sina barn (Intervju med personal från Bryggan 

2008-04-02).

I intervju med personal från Solrosen informeras det att de arbetar ute på häkten och 

anstalter. Informanten menar att de för in barnperspektivet på anstalterna, i samarbete med 

barnombuden på anstalterna. Solrosen har en lägenhet som används av kriminalvården, där 

barn och deras frihetsberövade föräldrar, vid särskilda permissioner, kan vistas tillsammans. 
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Personal från Solrosen anser att de har möjligheter till samverkan med kriminalvården. 

En del barnombud på anstalterna är väldigt entusiastiska då det gäller barn. Intresset är stort 

men det är inte alltid möjligt. Barnombuden på anstalterna använder tid som inte är utsatt för 

barn egentligen. Personal från Solrosen menar att samverkan finns, men den kan bli mycket 

bättre (Intervju med personal från Solrosen 2008-03-28). 

Anneli Björkhagen Turessons (FoU 2005:1) studie visar på att barn med frihetsberövade 

föräldrar hamnar i en stressituation och för att barn ska kunna hantera detta är det av stor vikt 

att vuxna och andra professionella nätverk kan stödja och hjälpa barn till en trygg tillvaro.

I en intervju med personal från Bryggan (2008-04-02) får vi berättat om en studie från Irland 

som visar att det är sex gånger mindre risk att hamna i återfall om det finns starka 

familjeband. Därför är det bra för barn när de får ha kontakt med sina föräldrar utan avbrott, 

påstår informanten. Både personal från Bryggan och Solrosen anser att samverkan kan bli 

bättre och att det finns goda möjligheter till en samverkan (Intervju med personal från 

Bryggan 2008-04-02 och personal från Solrosen 2008-03-29).

Enligt Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer (2003:2) ska kriminalvården strävar efter en 

utvecklad samverkan med frivilliga organisationer. Samverkan ska vara ett komplement till 

myndighetsinsatserna och ska öka klienternas integration i samhället. Samverkan är idag 

begränsad till ett fåtal frivilliga organisationer. Kriminalvårdens önskan är att fler 

organisationer ska bli delaktiga i arbetet med frihetsberövade. Vidare betonar de vikten av att 

samverkan sker och att det inte får vara någon konkurrens mellan de olika parterna. 

Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet (2004) har bland annat de dömdas föräldraskap som 

förslag till en utökad samverkan med frivilliga organisationer. 

I Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer (2003:2) kan vi läsa att frivilliga organisationer och 

kriminalvården skiljer sig åt i arbetet med frihetsberövade föräldrar. Frivilliga 

organisationers arbete innebär inte något myndighetsperspektiv utan handlar istället om en 

vardaglig, mänsklig kontakt där stöd ges från personer utanför myndigheten. Frivilliga 

organisationer är ett komplement till kriminalvården i den mån att de är en länk mellan 

myndigheterna och den enskilda individen. 

Många människor är missnöjda och känner en misstro till myndigheter såsom 
socialtjänsten, då att det är lättare att ta kontakt med en frivillig organisation 
som inte innehar någon myndighetsutövning (Intervju med personal från 
Solrosen, 2008-03-28).
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Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet (2004) menar att samverkan mellan kriminalvård 

och frivilliga organisationer idag är utarbetad i arbetet med frihetsberövade föräldrar och 

deras barn, både under fängelsevistelsen men också inför frigivning. Det finns riktlinjer hur 

denna samverkan ska utformas i Kriminalvårdens riktlinjer (2003:2). Dessa riktlinjer innebär 

bland annat att frivilliga organisationer ska kunna ge stöd och vardaglig kontakt för en 

integrering ut i samhället samt främja en god kontakt med anhöriga men därmed inte ses som 

en myndighet.

Enligt personal från Bryggan (2008-04-02) finns det svårigheter i en samverkan med 

kriminalvården då de inte har någon kunskap om barns behov. De anser att det nu börjar bli 

bättre med kriminalvårdens barnombud, utbildningar och barnanpassade besöksrum. Det är 

många som är drivande i arbetet men barn är ingen prioriterad fråga. Ofta säger man att det 

har med säkerhet att göra men enligt personal från Bryggan handlar det om okunskap och 

menar vidare att det finns goda möjligheter till samverkan.

Enligt Förvaltningslagen 6 § har myndigheter en lagstadgad skyldighet att samverka. 

Lagbestämmelsen slår fast att myndigheterna inte bara ska samverka med varandra utan också 

med andra samhällsorgan eller organisationer som berörs. Det innebär bland annat att 

myndigheterna ska samverka med frivilliga organisationer.  

Danemark & Kullberg (1999) påtalar att förutsättningar för samverkan är struktur, styrning 

och samsyn. Styrningen ska vara tydlig på alla ledningsnivåer och vikten av ett gemensamt 

mål betonas. Vikten av tydlighet i struktur krävs där avtal, riktlinjer, handlingsplaner, 

samordningsfunktioner, gemensam plan, samverkanskompetens och sektorsövergripande 

möten är grundstenarna. När flera aktörer behövs för att lösa ett problem uppstår behovet av 

samsyn. Det innebär inte att skillnader mellan professioner suddas ut utan olikheterna är 

grunden för och styrkan i samverkan. För att senare kunna utveckla samverkan, menar 

författarna att det behövs dokumentation, uppföljning och utvärdering.

Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet (2004) anser att frivilliga sektorn ska kunna erbjuda 

något mer än vad den offentliga sektorn klarar, men därmed inte ta över ansvaret. För en 

bättre samverkan mellan frivilliga sektorn och offentliga sektorn behövs en långsiktig plan 

för att bestämma rollfördelningen mellan sektorerna.
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10.6.1 Gruvberget

I material från Kriminalvården (2006) får vi veta att Gruvberget är en öppen anstalt som 

ligger söder om Bollnäs. Där bedriver kriminalvården tillsammans med frivilliga 

organisationer kurser om friskvård och samlevnad/föräldraskap. Frihetsberövade har 

möjlighet att umgås med sina familjer utanför anstalten under en tid. Tanken med detta är 

från kriminalvårdens sida, att ge stöttning till klientens nätverk inför frigivning. Hedin (2000) 

informerar att det sedan år 1976 har erbjudits familje- och samlevnadskurser till 

frihetsberövade föräldrar och deras familjer på Gruvbergets kursgård. Kursen är i två veckor 

med 10 familjer per kurs. Föräldrakurser har erbjudits på begränsat antal anstalter för intagna 

med deras familjer. Kurserna har varit inriktade på barns utveckling och familjens samspel 

och kommunikationsmönsterskriver författarinnan.

Barn under 18 år måste ha skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Underåriga får inte 

vistas tillsammans med intagna om det kan vara till skada för barn (KVFS, 13 kap. 29§). 

Personal från Bryggan (2008-04-02) berättar att barn på Gruvberget får umgås med sin 

förälder och familj under två veckor. Det krävs en längre tid för att barn ska våga vara sig 

själva med föräldern. Första veckan de är tillsammans är allt ”bra”. När en förälder sitter i 

fängelse får barn ingen vardag med sina föräldrar. De gånger de då träffas blir alltid ”fest”. 

Man försöker normalisera inför frigivningen. Man utgår utifrån barns behov, relationer, hur 

man lever, lösa konflikter, sätta gränser. Vidare menar informanten att man gör sådant som 

andra människor gör men som barn inte kan göra för att de har föräldrar i fängelse. Det skapar 

goda minnen hos barn och familjen är samlad. En del barn är som ett plåster på sin förälder 

medan andra barn inte vågar knyta an eftersom de vet att föräldern försvinner igen. Bryggan 

har detta samarbete med Gruvberget.

10.6.2 Barnombudsmannens synpunkter

Barnombudsmannen Lena Nyberg har förslag på kriminalvårdens insatser och samverkan 

med andra organ för barn med frihetsberövade föräldrar (2004:01). Barnombudsmannen är till 

viss del nöjd med det barnperspektiv som anlagts inom kriminalvården. Nyberg menar att om 

det ska kunna anläggas ett barnperspektiv inom kriminalvården krävs det att det tydligt 

framgår att barn som har frihetsberövade föräldrar påverkas av föräldrarnas straff. 
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Kriminalvården har inte beslutat om att införa någon bestämmelse att ta hänsyn till barns 

situation. Detta ställer sig barnombudsmannen kritisk till då hon inte är säker på att det är 

tillräckligt att enbart skriva i föreskrifter, som kriminalvården gör, för att tillgodose barns 

behov och rättigheter. Hon menar vidare att det bör diskuteras om barns behov och rättigheter 

inte ska stå skrivet i Lagen om kriminalvård i anstalt (SOU 2005:54). 

Barnombudsmannen Lena Nyberg (2004) ställer sig positiv till kriminalvårdens framsteg att 

arbeta utifrån ett barnperspektiv. Hon är dock oroad över att det ökade säkerhetstänkandet 

kommer att påverka barnperspektivet. Nyberg menar att båda perspektiven är viktiga att ha i 

beaktande men att de inte alltid måste stå i motsats till varandra. Barnombudsmannen anser 

att det bör finnas andra sanktioner vid misskötsamhet än indragna permissioner då barn har 

stort behov av att träffa sina föräldrar. Hon ställer sig negativ till förmånssystemet inom 

kriminalvården som innebär att intagna som är på grundnivå i förmånssystemet inte har rätt 

till permission. Permissioner är det viktigaste sättet för barn och frihetsberövade föräldrar att 

bevara kontakten. Barnombudsmannen är av den uppfattningen att barnperspektiv och barns 

behov kan synliggöras och diskuteras ännu mer inom kriminalvården (a.a.).

11. Analys 

Under denna rubrik bearbetar och analyserar vi vårt resultat genom samverkansteorin och 

valda begrepp såsom kollaboration och konsultation.

När en myndighet inte kan stödja utsatta grupper ska samverkan ske med frivilliga 

organisationer, till exempel utifrån kollaboration och konsultation (Danermark & Kullberg, 

1999). Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet (2004) anser att aktörer inte ska konkurrera 

med varandra utan ska ses som ett komplement för en ömsesidig kunskaps och 

erfarenhetsutbyte. Vår analys utifrån detta är att samverkan mellan frivilliga organisationer är 

ett instrument för att främja barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar.

Lundström (2004) betonar att det mellan stat och frivilliga organisationer behövs ett 

ömsesidigt beroende, arbetsdelning och samverkan. Danermark och Kullberg (1999) menar 

att det är en stor brist på studier om samverkan som är teoretiskt förankrade och som kan ge 

ett generellt perspektiv på samverkan. Westrin (1986) har fem olika kategorier på samverkan

varav vi valt kollaboration och konsultation för att analysera samverkan mellan frivilliga 
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organisationer och kriminalvården i deras sociala arbete för barn med frihetsberövade 

föräldrar. Det innebär att olika aktörer samverkar för att nå bästa resultat. Det krävs klara 

kriterier mellan aktörerna för att uppnå en bra samverkan.    

För att koppla detta resonemang till vårt material kan vi se att vissa kriterier finns för en 

samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården för att främja barns kontakt 

med frihetsberövade föräldrar. Vi kan tyda att riktlinjer och viljan finns mellan frivilliga 

organisationer och kriminalvården men samverkan mellan dessa har vissa brister som pekar 

på avsaknad av utarbetade mål för att en bredare samverkan ska kunna äga rum. En större 

öppenhet krävs för en bra samverkan såsom klara kriterier och gemensamma mål. Danermark 

och Kullberg (1999) menar att utsatta grupper inte får den hjälp de behöver på grund av 

samordningssvårigheter. Författarna skriver att forskning visar på tydliga brister i samhället 

då det gäller att samordna insatser för de svaga grupperna. 

I Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer (2003:2) kan vi läsa att kriminalvården ansvarar för en 

samverkan med frivilliga organisationer och att det ska vara möjligt och att det i praktiken 

sker en samverkan. Frivilliga organisationers växande intresse för arbetet med 

frihetsberövade föräldrar inför frigivning, ska uppmuntras från kriminalvårdens sida. Båda 

parterna måste träffas och ge varandra information om sitt arbete för att samverkan ska ske 

på ett tillfredsställande sätt. Kriminalvården och frivilliga organisationer bör göra en 

beskrivning av den samverkan som ska utföras och som ska ingå i den lokala 

verksamhetsplanen. Vidare bör Kriminalvården ansvara för lokaler som behövs för den 

aktivitet som frivilliga organisationer ska utföra.

Sveriges frivilliga organisationer har inte samma roll som serviceproducenter som andra 

länders frivilliga organisationer, eller non-profit organisationer som de kallas internationellt, 

då det gäller frivilliga organisationer inom välfärdsstaten. Slutsatser som dras av detta i SOU 

2001:52 om frivilligt socialt arbete är att frivilliga sociala insatser har en framstående bredd 

då det gäller insatser såsom förebyggande verksamhet och opinionsbildning. Det har ibland 

en direkt avgörande betydelse för utsatta gruppers välfärd (SOU 2001:52). Detta kan kopplas 

till den utsatta grupp vi studerat. Vi kan urskilja att barnperspektivet har kommit i 

skymundan från kriminalvården då frivilliga organisationer har en avgörande betydelse för 

att främja barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. Det ligger en spänning i att det 

ökade säkerhetstänkandet från kriminalvården kan ha lagt skugga på barnperspektivet. 

Barnombudsmannen är oroad över detta eftersom barn då begränsas i sin kontakt med sina 
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frihetsberövade föräldrar (SOU 2005:54). Mairon Johansson (2007) skriver i sin 

avhandling att stela gränser mellan organisationer gör att människor i behov av hjälp inte kan 

få det stöd de behöver. Med detta vill vi visa att det krävs en samverkan för att uppnå en bra 

välfärd. Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet (2004) efterfrågar en samverkan med 

frivilliga organisationer som ett komplement till deras egna insatser. Detta kan urskiljas 

genom Putnams tanke om att frivilliga organisationer kan ses som en del av ett nät som håller 

ihop samhället (Socialstyrelsen, 2001). Utifrån detta kan vi tyda frivilliga organisationers 

betydelse för välfärden och demokratin i samhället. 

Hedin (2000) betonar vikten av barns kontakt med frihetsberövade föräldrar då detta kan 

minska barns krisreaktioner. Som tidigare nämnts behövs insatser från frivilliga 

organisationer för att säkerställa barns kontakt med frihetsberövade föräldrar. Då 

kriminalvården arbetar för frihetsberövade kan frivilliga organisationer ses som avantgarde 

för frihetsberövades barn. Frivilliga organisationer har uppmärksammat att barn med 

frihetsberövade föräldrar mår sämre än barn som inte har frihetsberövade föräldrar. Frivilliga 

organisationer har tillsatt resurser för att stödja barn men också för att myndigheter och 

forskning ska uppmärksamma problemet.

Utifrån Danermark och Kullbergs (1999) punkter om främjande och hämmande faktorer för 

en samverkan (s.16 i detta examensarbete) kan vi dra slutsatser att samverkan mellan 

frivilliga organisationer och kriminalvården för att främja barns kontakt med frihetsberövade 

föräldrar är god i den utsträckning den finns. En av de främjande faktorerna vi kan se i denna 

studie är finansieringen av Bryggan och Solrosen. Pengarna från Rotary klubben hänvisade 

kriminalvården vidare och det startades frivilliga organisationer för ”fångarnas barn”. 

Främjande är också arbetet på Gruvberget där Bryggan är involverad vilket innefattar ett 

lagarbete som alla berörda organisationer är engagerade i. En faktor som är främjande för en 

samverkan är geografisk närhet mellan organisationerna, vilket vi inte kan tyda genom vår 

studie. Detta efterfrågas också av personal från Bryggan och Solrosen. Tillgängligheten är 

begränsad till ett fåtal orter i Sverige då få barn kan ta del av det stöd som erbjuds. Detta är 

en hämmande faktor i samverkan för barns kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. 

Ytterligare en hämmande faktor vårt resultat pekar på kan vara det ökade säkerhetstänkandet 

i kriminalvården som begränsar barns möjligheter till kontakt.
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Slutresultatet som vi kan finna i vår studie visar på en god samverkan mellan frivilliga 

organisationer och kriminalvården men den är begränsad i sin omfattning. Aktörerna har 

insatser på varsitt håll för barn med frihetsberövade föräldrar men inte fullständiga 

utarbetade, gemensamma mål att tillsammans sträva efter. 

Westrin menade år 1986 att samverkan med frivilliga organisationer var påfallande 

outvecklad. Vi har funnit resultat i denna studie som visar på att detta blivit ett aktuellt 

forskningsämne. Genom forskningsresultat som visar på att barn generellt är i behov av 

kontakt med sina frihetsberövade föräldrar ökar samverkan mellan frivilliga organisationer 

och kriminalvården. Westrins (1986) och Whittingtons (2003) studier pekar båda på, trots 17 

år mellan studierna, att samverkan ska ses som ett komplement där utbyte av erfarenheter och 

kunskap är en av många förutsättningar för att en samverkan ska ske i större utsträckning, än 

vad vi, författare till detta examensarbete, anser att det idag gör.  

12. Avslutande diskussion

Här för vi en diskussion om studiens resultat och vill påpeka att detta är våra egna ord och 

tankar. Här ger vi också förslag på hur vi anser att en god samverkan kan se ut.

1995 skrev de intagna papporna på Mariefredsanstalten ett brev till Rädda Barnen angående 

deras kontakt med sina barn. Detta brev var starten till att barn med frihetsberövade föräldrar 

uppmärksammades. 1997 gjorde socialstyrelsen och kriminalvården en rapport som 

uppmärksammade dessa barn. År 2001 grundades Bryggan efter en donation till 

kriminalvården. Vi ställer oss frågan varför det tog sex år innan något konkret gjordes för 

barn med frihetsberövade föräldrar? 

Forskning visar på en svag samverkan mellan organisationer. Vårt resultat visar på en god 

samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården i deras sociala arbete för barns 

kontakt med frihetsberövade föräldrar på de orter den finns. På andra håll i Sverige kan vi se 

en mindre samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården, eftersom Bryggan 

och Solrosen inte finns i anslutning till samtliga anstalter. Bryggans personal har berättat att 

det arbetas med att utveckla verksamheten till fler platser i Sverige. Teorin har styrkt vårt 

resonemang kring resultatet och givit oss en förståelse för vilka förutsättningar som behövs 

för samverkan. Genom samverkansteorin fick vi en förståelse för hur en väl samverkan ska 

utformas. Utifrån klara kriterier, mål samt ansvarsfördelning och kostnadsfördelning uppnås 
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den bästa samverkan. Ett gemensamt mål för att främja barns kontakt med sina 

frihetsberövade föräldrar och för en samverkan mellan frivilliga organisationer och 

kriminalvården kan vara barns bästa. Frivilliga organisationer och kriminalvården betonar att 

barns bästa alltid ska komma i främsta rummet när det gäller kontakt med frihetsberövade 

föräldrar. Därför ställer vi oss frågande till varför det inte finns större tillgänglighet till de 

organisationer som stödjer barns kontakt med frihetsberövade föräldrar. Samverkan mellan

frivilliga organisationer och kriminalvården fungerar bra men borde finnas i större 

utsträckning.

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar, enligt bland annat FN: s Barnkonvention, art. 9:1 och 

9:3. Vi undrar varför insatserna brister när det gäller barn med frihetsberövade föräldrar? Våra 

resultat i studien tyder på behov av flera verksamheter där frivilliga organisationer kan ses 

som avantgarde och har startat upp verksamheter och uppmärksammat barns behov av kontakt 

med frihetsberövade föräldrar. Enligt lagar och föreskrifter är detta kriminalvårdens och 

socialtjänstens ansvar för att främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar. Frivilliga 

organisationer har inga lagstadgade skyldigheter då allt sker på frivillig nivå. Forskning visar 

på hur betydelsefull kontakten är för barn samt de intagna då återfall i brott reduceras. Studien 

visar på att tillgängligheten för stöd till kontakt är bristfällig för barn med frihetsberövade 

föräldrar. Kriminalvårdsmyndigheten skulle kunna utöka och utforma samverkan med andra

organ där frivilliga organisationer är en del. 

Vi har tidigare nämnt att vi i studien utgått från teman för att få ett helhetsperspektiv. Vi kan 

se att insatser och samverkan hör ihop. Barn till frihetsberövade föräldrar får olika insatser 

från olika aktörer men i en samverkan kan dessa insatser bättre främja barns kontakt med 

sina föräldrar och därmed öka barns välmående. Metaforiskt förklarar vi detta 

helhetsperspektiv som ett pussel. Barn är den centrala pusselbiten och frihetsberövade 

föräldrar, frivilliga organisationer och kriminalvården är pusselbitar runt barnet. När bitarna 

fallit på plats sker det en samverkan för barns kontakt med frihetsberövade föräldrar.

Många förslag har givits till vad som behövs för att främja en kontakt mellan barn och 

frihetsberövade föräldrar. Vårt resultat i denna studie visar: 

 Att kriminalvården alltid frågar nyintagna om de är föräldrar. 

 Att särskilt utbildad personal finns genom barnombud på alla anstalter.

 Att alla anstalter har särskilt anpassade barnrum.
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 Att föräldrautbildning erbjuds till alla intagna som är förälder. 

 Att det finns en broschyr som direkt vänder sig till barn vid besök i fängelse. 

Barn med frihetsberövade föräldrar är till stor del en bortglömd grupp och få organisationer 

riktar sig till denna grupp barn. De organisationer vi funnit är till stor del startade av före detta

frihetsberövade föräldrar då de själva upplevt frånvaron av en vardaglig gemenskap med sina 

barn. Dessa organisationer har idag en samverkan med andra frivilliga organisationer där det i 

viss mån arbetar professionella. Det kan ses som ett komplement för barns välmående. Vi kan 

se att frivilliga organisationer i rollen som avantgarde är på väg att integrera olika 

professioner i verksamheten för att främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar.  

Barnombudsmannen Lena Nyberg anser att kriminalvårdens föreskrifter bör stå skrivet i lag. 

Vi kan dra slutsatsen att dessa osynliga barn då skulle synliggöras. Vi tror att en förutsättning 

för att kriminalvården ska ta sitt ansvar är att det är lagstadgat. Vi anser att det för barns bästa 

krävs samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården. 

Barnperspektivet i samhället utvecklas mer och mer, så även inom kriminalvården. Barn med 

frihetsberövade föräldrar har uppmärksammats och det finns idag ett antal olika insatser för 

dessa barn, både från kriminalvården och frivilliga organisationer. Samverkan mellan dessa 

aktörer är liten men god, dock inte tillräcklig för att omfatta alla barn som är i behov av 

kontakt med sina frihetsberövade föräldrar. Att samverkan fanns i sådan liten utsträckning var 

för oss lite överraskande eftersom vår förförståelse givit oss en annan bild av samverkan 

mellan frivilliga organisationer och kriminalvården. Vår förförståelse var att socialtjänsten 

och kriminalvården på en lokal nivå hade en näst intill obefintlig samverkan. Vi ville i denna 

uppsats studera samverkan mellan frivilliga organisationer och kriminalvården, ur ett 

nationellt perspektiv genom en kvalitativ litteratur- och intervjustudie. 

Kriminalvården ansvarar för att samverkan ska ske med frivilliga organisationer, enligt 

kriminalvårdens riktlinjer. Samtidigt efterfrågar Kriminalvårdens planeringsenhet samverkan 

med frivilliga organisationer. Vi gör kopplingen att kriminalvården här pratar emot sig själva. 

Kriminalvårdstyrelsens planeringsenhet som efterfrågar samverkan, anser vi borde förtydliga 

detta i sina direktiv. Kan det då vara så att det i enlighet med Westrin (1986) är svårt att gå 

nedåt i ledet och omvandla till specifika mål i praktiken. För samverkan krävs klara tydliga 

mål och strukturer enligt samverkansteorin. 
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Figur 2

I figuren ovan illustrerar vi för hur vi anser att en samverkan kan gå tillväga och vilka aktörer 

som bör vara delaktiga för att främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar. Barn ska 

ses i sitt sammanhang och det kräver en helhetssyn. För att verka för barns kontakt med 

frihetsberövade föräldrar ser vi att de ovan nämnda parterna bör samverkar genom tydliga 

mål, samordning, klara kriterier, tydlig ledning, kunskapsutbyte och kostnadsfördelning. 

Utifrån studiens resultat kan vi tyda att olika aktörer har olika insatser för barn med 

frihetsberövade föräldrar. Vad vi saknar är en fullt utarbetad samverkan/kollaboration och 

samråd/konsultation.

Det är idag få barn som har tillgång till de frivilliga organisationerna som samverkar med 

kriminalvården. Bryggan finns idag på 12 platser i Sverige. Solrosen nyttjas av barn från 

västra Sverige. Solrosen och Bryggan har tillsammans som mest 670 platser, vilket gör att 

drygt 90 procent av barnen inte får möjlighet att ta del i de frivilliga organisationernas 

verksamheter, beräknat på att det finns 8 000 barn som har frihetsberövade föräldrar. Utifrån 

vår studie kan vi se en god samverkan för de barn som har tillgång till insatser från de 

frivilliga organisationerna, medan den för övriga barn är mycket begränsad.

Vidare kan vi ifrågasätta om det finns ett vinstintresse från kriminalvårdens sida genom att de 

välkomnar frivilliga organisationer i sin verksamhet. Pengarna till de frivilliga 

Kriminalvården Socialtjänsten

Frivilliga organisationer

BARN
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organisationerna kommer till stor del genom donationer från allmänheten. Det gör att 

kriminalvården inte behöver bidra med något för att främja barns kontakt med frihetsberövade 

föräldrar.

Vi kan också ifrågasätta de frivilliga organisationernas strävan efter en samverkan med 

kriminalvården. Är det av egennytta eller altruism? Vi skulle kunna, utifrån studiens resultat, 

skönja att de frivilliga organisationerna innehar ett barnperspektiv. Men vi ställer oss frågan 

om det är barns perspektiv eller om det är vad organisationerna anser är ett barnperspektiv?     

Frivilliga organisationer och frivilligt arbetande människor har funnits i många tider. 

Frivilliga organisationer söker upp utsatta människor för att hjälpa där andra myndigheter och 

organisationer brister. Säkerställer de sin egen existens genom att gång på gång hitta nya 

”utsatta grupper”? Är samverkan med andra instanser eftersträvansvärt för frivilliga 

organisationer för att hjälpa barn, eller är det för att får ett gott rykte, status och bekräftelse? 

Kan det vara frivilliga organisationer som inte vill samverka för att få fortsätta vara kvar? 

Vem tjänar på en samverkan?

  

Nu när vi fått svar på hur betydelsefull kontakten är för barn med frihetsberövade föräldrar 

anser vi att det borde finnas en motsvarande Bryggan eller Solrosen i anslutning till alla 

anstalter i Sverige. Enligt lag har kriminalvården och socialtjänsten ansvar för dessa barn och 

frivilliga organisationer ska fungera som ett komplement. Då vårt resultat tyder på att 

frivilliga organisationer tar ett större ansvar än kriminalvården och socialtjänsten ställer vi oss 

frågan:

Kan vi bygga barns välfärd endast på frivillighet? 

13. Förslag till vidare forskning

Under denna rubrik ger vi förslag på vad vi i detta ämne anser att det borde forskas mera om.

Att barn med frihetsberövade föräldrar generellt mår sämre än andra barn finns det i dag 

utländsk forskning som styrker. Svensk forskning om detta ämne anser vi att det finns behov 

av och vi ser fram emot Annelie Björkhagen Thuressons avhandling som innefattar barns 

upplevelser av att ha en frihetsberövad förälder. Frivilliga organisationers betydelse för att 
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främja barns kontakt med frihetsberövade föräldrar och forskning om samverkan mellan 

svenska frivilliga organisationer och myndigheter är ett ämne vi skulle vilja se mer av. 

Tidigare forskning om frivilliga organisationers och kriminalvårdens samverkan var inte lätt 

att finna. Det vi fann var rapporter och utredningar som vi anser skulle kunna vara lämpliga 

underlag för fortsatt forskning. Fortsatt forskning om frivilligt socialt arbete för barn och 

ungdomar är av betydelse då det finns stora kunskapsluckor. Forskningen om utsatta 

barngrupper finns på många skilda områden. Vad vi saknar är forskning om den grupp barn 

vars föräldrar är frihetsberövade. Även forskning om samverkan mellan frivilliga 

organisationer och myndigheter efterfrågas då det finns en brist på studier som är teoretiskt 

förankrade.

Författarna till detta examensarbete har ett gemensamt ansvar för innehållet då hela arbetet 

utförts tillsammans.
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Bilaga 1



51

Utvalda artiklar ur FN: s konvention om barnets rättigheter

Artikel 1
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir
myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.

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

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



52

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 åsikter
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.

Artikel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av
territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga
(a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller
(b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre puplic) eller
folkhälsan eller den allmänna sedligheten.

Artikel 18
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att
båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar
eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och
utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.
2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall
konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt
ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner,
inrättningar och tjänster för vård av barn.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till.

Artikel 19
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel
eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den
ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva
förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem
som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för
identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall
av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för
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rättsligt ingripande.
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Bilaga 2

Intervjuguide

1.

A/Hur startade verksamheten?

B/Motiv till att ni startade verksamheten? 

C/ Hur många arbetar på verksamheten? Olika professioner?

D/Utveckling av verksamheten? Visioner för framtiden?

2.

A/Hur många barn arbetar ni med? (Vilka åldrar? Kön?)

B/Vilka behov kan ni se att barnen har?

C/ Olika aspekter av att föräldrar och barn har en kontakt? Vilka?

D/Vilka erfarenheter har ni av föräldrar - barn relationen?

E/I vilka former sker samverkan med kriminalvården: ge exempel, svårigheter och 

möjligheter?


