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Summary 
The thesis is written within the field of family law but it also discusses parts 
of criminal law which carry relevance to correctional treatment. I will 
clarify how the right of access exists for those children, who’s parents are 
deprived of liberty and whom are placed in a correctional facility. In order 
to develop a complete picture of these children’s’ situation I will also 
explain the Social Service’s work, which can be exemplified due to the 
parents’ deprivation of liberty.     
 
The Swedish Prison and Probation service is the government agency 
responsible for arrests and prisons in Sweden. The purpose of their work is 
to lower criminality, enhance safety for people and prevent relapse into 
crime. The regulatory environment governing the agency is clear with 
regards to the inmates however it is inadequate for those children who are 
affected by a parent’s deprivation of liberty.   The board of the Prison and 
Probation service and the Health and Human Services Department have 
since 1997 been assigned to collectively review the circumstances which 
relate to children with parents which are deprived of liberty, which have 
resulted in two reports. With this in mind I consider it interesting to 
investigate how the regulation looks today. Both authorities shall, according 
to the UN Convention on the rights of the Child and the Code on Parents 
and Children, work in line with the child perspective and hence supposed to 
characterize every decision and execution the authorities’ impose.  
 
It is clear from both international and national law that parent’s custody 
raises a right for the child to maintain contact with the parent it is not living 
with. Since the Swedish family law contains no specific provisions for these 
children, the assessment must be made in line with the usual rights of 
access. However, the Prison and Probation service’s regulations mean that 
the right of access is aggravated. As there is a lack of space, both in jails and 
prisons, the parent may be located far from home. In parallel with a shortage 
of space the change of the subsidiarity’s significance has meant that the 
distance between institution and family carries no practical importance. In 
case the distance is not too great, visits to jail shall only be granted in case it 
is deemed appropriate. When assessing the appropriateness of this the 
Prison and Probation Service takes into account the institution’s specific 
conditions, security aspects, number of staff et c. The consequences of the 
suitability assessment for placement and visits imply that the child’s right of 
contact cannot be deemed to be at a satisfactory level. Also, this implies that 
the authorities do not work in accordance with the child perspective but 
instead is governed by the institution’s resources and the ability of 
rehabilitation for the inmate. However, the child’s rights have been observed 
the last couple of years. The Prison and Probation service have amongst 
other things established child representatives, who shall be active at every 
institution in order to respond to the child’s need for skilled treatment at e.g. 
the visits. Unfortunately, training is inadequate and it is therefore 
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questionable whether this service establishment has meant any real 
improvement.  
 
Alongside the Prison and Probation Service regulation establishments like 
the Social Services and other voluntary organisations operate. The Social 
Welfare board’s role is raised by the Prison and Probation Service’s 
responsibility to notify when it suspects that any child is in need of external 
assistance following the parent’s deprivation of liberty. The notification is 
central for the board’s possibility to provide assistance in the form of; a 
person to contact, placement in a family or a home for care and living. 
However, the Social Service’s knowledge of children is decisive since it 
cannot be assumed that the children have been in contact with the before. It 
is positive to see that voluntary organisations take responsibility when the 
authorities have received critique for not considering children’s rights at an 
adequate level. Through local gatherings arranged by RiksBryggan and 
Solrosen the exposed children can meet other children in a similar situation 
and have the possibility of talking to adults with extensive experience of the 
subject matter.     
 
Finally, my work raises criticisms against shortcomings, which are still 
relevant within the Prison and Probation Service and the Social Welfare 
Board’s conducts. Since the authorities differ in their focus, the impact of 
the child perspective is different but the impact in reality can still not be 
seen as adequate and meet the children’s rights. It is positive thought that 
work in this area progresses in the right direction and that authorities are 
well underway. But, the remainder of the road is still long in order for the 
authorities to be considered to take adequate responsibility. According to me 
the children are still living in the shadow lands of the Prison and Probation 
Service. 
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Sammanfattning 
Föreliggande uppsats är ett examensarbete i juris kandidatprogrammet. 
Uppsatsen är skriven inom området familjerätt men berör även de delar av 
straffrätten som faller inom ramen för kriminalvårdens betydelse. Jag 
kommer i uppsatsen klargöra för hur umgängesrätten ser ut för de barn vars 
föräldrar är frihetsberövade och placerade på en kriminalvårdsanstalt. För att 
skapa en helhetsbild över barnens situation kommer jag även redogöra för 
socialtjänstens roll, vilken kan aktualiseras till följd av förälderns 
frihetsberövande.  
 
Kriminalvården är den myndighet som ansvarar för häkten och fängelser i 
Sverige. Syftet med verksamheten är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten för människor samt förebygga återfallandet i brott. Regleringen 
för myndigheten är tydlig gällande ansvaret för de intagna, däremot 
bristfällig för de barn som drabbas av förälderns frihetsberövande. 
Kriminalstyrelsen och socialstyrelsen har sedan 1997 haft i uppdrag att 
gemensamt se över de förhållanden som gäller för barnen till de intagna 
föräldrarna på häkte eller anstalt, vilket resulterat i två rapporter. Med 
anledning härav anser jag det vara av intresse att redogöra för hur 
regleringen ser ut idag. Båda myndigheterna skall i enighet med FN:s 
konvention om barnets rättigheter och Föräldrabalken arbeta i linje med 
barnperspektivet om barnets bästa, vilket därför skall prägla myndigheternas 
arbete vid samtliga beslut samt verkställighet. 
 
Det framgår av både internationell och nationell rätt att förälderns 
frihetsberövande aktualiserar en rätt för barnet att upprätthålla en kontakt 
med den förälder det inte bor tillsammans med. Då den svenska 
familjerätten inte innehåller några specifika bestämmelser för dessa barn, 
skall bedömningen göras i linje med umgängesrätten. Däremot innebär 
kriminalvårdens bestämmelser att verkställigheten av denna umgängesrätt 
betydligt försvåras. Då det råder platsbrist, både för häkten samt anstalter, 
kan föräldern placeras långt ifrån hemmet. Parallellt med platsbristen har 
även en förändring av närhetsprincipens betydelse inneburit att avståndet 
mellan anstalt och familj idag inte har någon praktisk betydelse.  
 
För det fall avståendet inte är för stort skall besök på häkte och anstalt 
enbart beviljas för det fall det är att anse som lämpligt. Vid bedömningen tar 
kriminalvården sikte på häktets/anstaltens förutsättning, säkerhetsaspekter, 
personalstyrka etcetera. Konsekvenserna av lämplighetsbedömningen för 
placeringen samt besöket innebär att barnens rätt till kontakt inte kan anses 
tillvaratas i tillfredsställande utsträckning och att myndighetens arbete i linje 
med barnperspektivet istället huvudsakligen styrs av anstaltens resurser och 
återanpassningsförmågan för de intagna.  
 
Däremot har barnets rätt förbättrats de senaste åren. Kriminalvården har 
bland annat inrättat barnombud, vilka skall vara verksamma på varje anstalt 
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för att besvara barnets behov av kompetent bemötande vid exempelvis 
besöken. Dessvärre är utbildningen enbart en dag och det kan därför 
ifrågasättas om inrättandet av tjänsten egentligen inneburit en merkant 
förbättring i praktiken.  
 
Parallellt med kriminalvårdens regleringar och arbete verkar socialtjänsten 
och andra frivilliga organisationer. Socialnämndens roll aktualiseras genom 
kriminalvårdens anmälningsskyldighet då den misstänker att barnet 
eventuellt är i behov av externt stöd till följd av förälderns frihetsberövande. 
Anmälan är central för nämndens möjlighet att sätta in stödinsatser genom 
exempelvis kontaktperson, familjehemsplacering eller hem för vård eller 
boende (HVB). Däremot är socialtjänstens kännedom om barnen av 
avgörande betydelse då det inte kan förutsättas att barnen varit i kontakt 
med socialtjänsten tidigare.  
 
Då myndigheterna tidigare mottagit kritik för att inte tillvarata barnens rätt i 
tillräcklig stor utsträckning är det glädjande att frivilliga organisationer tar 
detta ansvar. Genom lokala sammankomster under RiksBryggans- och 
Solrosens försorg kan barnen på ett avslappnat sätt träffa andra barn i 
samma situation och få möjlighet att prata med vuxna som har stor 
erfarenhet på området. Med anledning av att myndigheterna utgår från 
skiljda fokus får barnperspektivet genomslag i olika stor utsträckning, 
däremot är genomslaget i praktiken fortfarande inte tillräckligt för att 
uppfylla barnets rätt.  
 
Det positivt att arbetet har utvecklats i rätt riktning och att myndigheterna är 
en god bit på vägen, men vägen kvar är fortfarande lång för att 
myndigheterna skall kunna anses ta sitt ansvar. Barnen är i kriminalvårdens 
skugga. 
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Innan jag presenterar mitt examensarbete vill jag ge några personer i min 
omgivning ett extra tack. Jag är så oerhört tacksam för de underbara 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Varje år är det cirka 10 500 barn som har en förälder frihetsberövad på 
kriminalvårdsanstalt i Sverige.1 När föräldern döms och placeras på anstalt 
påverkas hela familjen, inte minst barnet. Det är däremot aldrig barnets fel 
att en sådan situation uppstår och trots deras oskuld aktualiseras negativa 
konsekvenser, däribland svårigheten att fortsättningsvis upprätthålla 
kontakten med den intagna föräldern.2  
 
När ett barn inte bor tillsammans med en förälder aktualiseras en rätt 
innebärande att barnet har rätt till en kontakt med den föräldern, enligt 
regleringen för umgängesrätten.3 Vid bedömningen av huruvida umgänget 
är att anse som förenligt med barnets bästa blir barnets situation i det 
enskilda fallet avgörande.4 
 
Både barnets rätt till kontakt med föräldern samt inställningen att barnets 
bästa skall vara avgörande inom ramen för en sådan bedömning tillvaratas 
av internationell och nationell rätt. Däremot har denna rätt för barn till 
frihetsberövade föräldrar inte uppmärksammats särskilt av lagstiftaren och 
den reglering som blir aktuell för dessa barn är därav samma som för övriga. 
 
Utgångspunkten är att umgänget är till för barnet och det är därför barnets 
behov och intresse som skall vara avgörande för bedömningen.5 Men då 
både internationell och nationell reglering saknar specifika bestämmelser för 
de barn vars föräldrar är frihetsberövade blir kriminalvårdens arbete och 
regleringar ytterst relevant för hur verkställigheten av umgänget kommer att 
fungera i praktiken.6 Även kriminalvårdens relation med andra myndigheter, 
däribland socialtjänsten, är av vikt för hur barnets rätt tillvaratas och 
möjligheten för aktualiserandet av stödinsatser i samband med 
frihetsberövandet.7  
 
Det har tidigare kritiserats att barnperspektivet inte kommit till tillräckligt 
klart uttryck inom kriminalvårdens arbete, vilket föranlett en del ändringar 
både för myndighetens regleringar samt för det praktiska arbetet.8 Med 
anledning härav har en ny tjänst inrättats på varje anstalt, barnombud, för att 
                                                 
1 http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/artiklar/att-ha-en-foralder-i-fangelse, hämtad den 
19 december 2011. 
2 http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/artiklar/att-ha-en-foralder-i-fangelse, hämtad den 
28 december 2011. 
3 FB 6:15a samt Barnkonventionen art. 9. 
4 FB 6:2a samt Barnkonventionen art. 3. 
5 FB: 6:2a samt Prop. 2005:06/99 sid 38 f.  
6 Däribland fängelselagen, förordningar, föreskrifter. 
7 Barnombudsmannen, Straffa inte barnet, sid 18 f.  
8 Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen, Barn med frihetsberövade föräldrar samt 
Barnombudsmannen, Straffa inte barnet. 

http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/artiklar/att-ha-en-foralder-i-fangelse
http://www.barnperspektivet.se/aktuellt/artiklar/att-ha-en-foralder-i-fangelse
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belysa vikten av att barnens intresse tillvaratas inom kriminalvården.9 
Givetvis är myndighetens arbete begränsat av andra perspektiv som är 
ytterst relevanta att beakta och tillvarata, såsom säkerhet och 
brottsprevention.10  
 
Jag tycker därför att det är av intresse att undersöka hur barnens rätt får 
genomslag inom kriminalvårdens verksamhet idag och hur regleringen 
påverkar den umgängesrätt barnen har rätt till med den frihetsberövade 
föräldern. Även socialtjänstens roll bli intressant inom ramen för uppsatsen 
då den kan bistå med dels stöd och hjälpinsatser eller aktualiseras vid en 
eventuell vårdnadsproblematik kopplat till frihetsberövandet.11 Av intresse 
är även de frivilliga organisationer som arbetar för genomslaget av dessa 
barns rätt.12  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att undersöka 
verkställandet av barnens umgängesrätt när föräldern är frihetsberövad. Jag 
anser ämnet vara intressant då dessa barns rätt tidigare ansetts vara 
bristfällig enligt tidigare utredningar.13  
 
Då kriminalvården och socialtjänsten är myndigheter skall de arbeta i linje 
med barnperspektivet, vilket kommer till uttryck i både internationell och 
nationell rätt. Med anledning härav kommer jag att beröra FN:s konvention 
om barnets rättigheter14 samt Föräldrabalkens15 centralparagraf om barnets 
bästa.  Av intresse är även att undersöka hur myndigheternas regleringar ser 
ut och i vilken utsträckning de kan anses svara mot barnperspektivet. 
 
Då kontakten efter förälderns frihetsberövande hädanefter sker inom ramen 
för umgängesrätten kommer även den att beröras och då specialreglering 
saknas för dessa barn blir kriminalvårdens bestämmelser som verkar 
begränsande på umgängesrätten även av intresse inom ramen för uppsatsen.  
 
I samband med förälderns frihetsberövande aktualiseras en 
upplysningsskyldighet för kriminalvården att underrätta socialtjänsten om 
ett barn kan antas fara illa. Därav kommer redogöra för de stödinsatser som 
kan aktualiseras till följd av frihetsberövandet.  
 
Av intresse är även de frivilliga organisationer som parallellt med 
myndigheterna arbetar till stöd för dessa barn.  

                                                 
9 http://kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2007/Fortsatt-stod-till-barnombud/, hämtad 
den 28 december 2011. 
10 Fängelselagen 1:5. 
11 SoL 5:1. 
12 RiksBryggan samt Solrosen. 
13 Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen, Barn med frihetsberövade föräldrar samt 
Barnombudsmannen, Straffa inte barnet. 
14 Vidare benämnd Barnkonventionen. 
15 Vidare benämnd FB. 

http://kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2007/Fortsatt-stod-till-barnombud/
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Då det tidigare riktats kritik mot att barnens rätt inte tillvaratagits i 
tillräckligt stor utsträckning kommer jag avslutningsvis att redogöra för om 
ytterligare förbättringar är möjliga och vilka förbättringarna det i sådana fall 
skulle kunna vara.  
 
Jag avser att besvara ovanstående syfte med hjälp av följande 
frågeställningar: 
 

1. Vilka konsekvenser får kriminalvårdens arbete och regleringar för 
barnens rätt att upprätthålla en kontakt med den intagne föräldern? 

2. Hur regleras den umgängesrätt barnen har rätt till med anledning av 
förälderns frihetsberövande? 

3. Vad får kriminalvårdens samt socialtjänstens arbete och regleringar 
för effekter för barnens situation i praktiken? 

4. Hur kan barnens situation se ut idag och vad kan förbättras? 

1.3 Metod 
I min uppsats har jag vart att arbeta med olika metoder för att besvara 
ovanstående syfte och frågeställningar. För att besvara frågeställningarna 
ovan har jag valt att dela upp min uppsats i fyra delar.  
 
Den första delen består av en introducerande del för att presentera 
grundläggande information om kriminalvården, umgängesrätten, 
socialtjänsten och andra frivilliga organisationer. Här avser jag att använda 
mig av lagtext, doktrin, samt information från myndigheternas hemsidor. 
Jag avser att introducera läsaren för hur myndigheterna förhåller sig till 
varandra, hur kontakten med den intagan föräldern möjliggörs genom 
umgängesrätten, samt vilka övriga organisationer som verkar till stöd för 
barnen.  
 
Under min andra del av uppsatsen kommer jag att presentera den gällande 
rätt som är kopplad till de myndigheter jag berört under del ett och som kan 
tänkas få konsekvenser för barnen till de frihetsberövade föräldrarna. Under 
denna del av uppsatsen kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska 
metoden och utgå från de gängse rättskällorna. Rättsdogmatikens 
huvuduppgift är att tolka och systematisera gällande rätt.16 För att bestämma 
rättkällornas ställning i den juridiska argumentationen kommer jag att utgå 
från rättskälleläran. Det innebär att lagar och andra föreskrifter och fasta 
sedvanerättsliga regler skall beaktas. Prejudikat och lagars förarbeten bör 
beaktas och olika slags institutionella rekommendationer får beaktas.17  
 
Men då det saknas praxis på området, och i stor del även doktrin, kommer 
jag under detta avsnitt huvudsakligen koncentrera mig på lagtext och 
förarbete.  Genom att använda den rättsdogmatiska metoden vill jag utreda 

                                                 
16 Peczenik, Juridikens teori och metod, sid. 33.  
17 Peczenik, Juridikens teori och metod, sid. 35 f.  
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vad lagen säger genom att beskriva hur reglerna bör förstår och tillämpas.18 
Denna del av uppsatsen kommer därför huvudsakligen bestå av de lege laga 
och innehålla lagar och förordningar, vilket är i överrensstämmelse med den 
rättsdogmatiska inriktningen där enskilda normer ligger i fokus. Inom ramen 
för detta avsnitt kommer jag ta del av både internationell rätt samt nationell 
rätt.  
 
Tredje delen av uppsatsen är mer praktisk inriktad och går ut på att utreda 
vilka konsekvenser frihetsberövandet kan tänkas få för barnen och vilka 
svårigheter denna speciella situation aktualiserar för utövandet av 
umgängesrätten. Inom ramen för denna del kommer jag delvis använda mig 
av den empiriska metoden. Ordet empirisk betyder grundad på erfarenhet 
och bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten.19 Den 
empiriska delen av detta avsnitt består av en redogörelse för det besök jag 
gjorde på kriminalvårdsanstalten i Ystad där jag intervjuade barnombudet. 
Syftet med intervjun var att få en inblick i hur umgängesrätten i praktiken 
går till. Jag ansåg inte det vara tillräckligt att enbart studera text och såg 
därför intervjun som ett tillfälle att se hur en anstalt ser ut, få en inblick i 
kriminalvårdens verksamhet samt en ökad förståelse för hur umgänget 
verkställs. Däremot begränsades mina frågor till barnombudet med 
anledning av att besöket genomfördes tidigt i uppsatsskrivandet och i 
efterhand skulle det kanske varit mer givande om jag istället väntat med 
intervjun och istället genomfört den avslutningsvis. Jag har även varit i 
kontakt med frivilliga organisationer och socialtjänsten via e-post för att 
ställa frågor om deras hantering av barn i denna speciella situation. Inom 
ramen för detta avsnitt kommer jag även framföra den kritik som tidigare 
riktats mot myndigheterna samt de sociala effekter frihetsberövandet kan 
innebära för barnen i praktiken enligt doktrinen.  
 
I den sista, fjärde, avslutande delen av uppsatsen kommer jag presentera hur 
barnens rätt tillvaratas idag och vilka förändringar som är möjliga för att 
förbättra situationen ytterligare. För denna del av uppsatsen kommer jag 
använda mig av en de lege ferenda diskussion för att väcka tankar om hur 
lagen borde vara för att bäst ta hänsyn till barnen till de frihetsberövade 
föräldrarna.  

1.4 Material 
Uppsatsens material består huvudsakligen av svensk rätt. Jag kommer 
beröra de lagar och förordningar som får effekter för hur barnens situation 
ser ut och för den umgängesrätt som blir aktuell till följd av förälderns 
frihetsberövande. Dessvärre finns det inga avgörande att fästa avseende vikt 
vid inom ramen för uppsatsen. Även doktrinen på området är bristfällig, 
vilket inneburit att jag till stor del använt mig av internetkällor. För att 
upprätthålla min källkritiska inställning har jag enbart använt mig av 
hemsidan för respektive myndighet eller organisation. Jag har även tagit del 

                                                 
18 Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården, sid. 17. 
19 Nationalencyklopedin, sökord: empiri. 



 11 

av kriminalvårdens allmänna föreskrifter för att få en djupare inblick i hur 
lagarna tillämpas i praktiken, då jag vid personlig kontakt med myndigheten 
blev hänvisad till denna allmänna information.  
 
Utgångspunkten för uppsatsen tar sikte på barnets perspektiv och barnets 
rätt. Jag kommer därför även beröra den internationella rätten genom 
Barnkonventionen i samband med den motsvarande regleringen i FB.  
 
Jag har även fäst vikt vid de två rapporter som tidigare sammanställts på 
området av kriminalstyrelsen och socialstyrelsen, för att utifrån dom 
undersöka huruvida de förbättringar som genomförts kan anses svara mot 
barnens behov.   

1.5 Avgränsningar 
För att möjliggöra för en djupgående undersökning av kriminalvårdens 
effekter på umgängesrättens verkställande har jag valt att begränsa mig till 
frihetsberövandet av föräldern, jag kommer därför enbart kort beröra 
regleringens effekter för det barn som frihetsberövats.  
 
Jag avser endast att ta upp frihetsberövandet genom häktning samt 
anstaltsplacering samt hur umgängesrätten går till inom ramen för denna 
begränsning. Jag kommer därför utelämna permissionens effekter på 
verkställandet av umgängesrätten. Anledningen till denna begränsning är att 
umgänget vid permission inte verkställs på anstalten och inte inom 
kriminalvårdens försorg. Med anledning härav anser jag att permissionen 
saknar betydelse för min uppsats då min avsikt är att undersöka hur 
kriminalvårdens bestämmelser får betydelse för verkställandet.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra olika avsnitt. För att läsaren skall få en 
grundläggande förståelse för relationen och betydelsen av de olika 
myndigheterna, umgängesrätten samt organisationerna innehåller den första 
delen av uppsatsen en allmän presentation av kriminalvården, 
umgängesrätten, socialtjänsten samt de frivilliga organisationer som arbetar 
för att tillvarata dessa barns rätt.  
 
Del två av uppsatsen redogör för den gällande rätt som reglerar 
myndigheternas arbete samt umgängesrätten. Med hjälp av den 
rättsdogmatiska metoden presenteras de rättskällor som är av intresse för att 
skapa en rättvisande helhetsbild av den situation som uppstår för barnen till 
följd av frihetsberövandet.  
 
Del tre är en praktisk utblick i kriminalvårdens och frivilliga organisationers 
arbete. Genom att ta del av allmän information från respektive hemsida, 
samt komplettera med personlig kontakt, däribland besök på anstalt samt 
intervju, avser jag att erbjuda läsaren en inblick i hur besöket går till i 
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verkligheten. Jag kommer även i detta sammanhang presentera den kritik 
som tidigare riktats mot myndigheterna.  
 
Del fyra representerar mina funderingar för hur situationen ser ut idag och 
vad som möjligtvis kan göras bättre. Här går jag igenom de myndigheter 
och organisationer jag tidigare berört och ger kritik och förslag på hur de 
kan arbeta vidare för att synliggöra och förbättra barnens rätt vid förälderns 
frihetsberövande ytterligare.  
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2 Att vara barn till en 
frihetsberövad förälder 

2.1 Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till ämnet genom en grundläggande 
presentation av ämnet till syfte att skapa en förståelse för den situation som 
uppkommer när föräldern frihetsberövas.   
 
Kapitlet innehåller information om kriminalvården som organisation och 
vilken kriminalpolitiskt inställning som styr myndighetens arbete. Jag 
kommer beröra kriminalvårdens reglering som har betydelse för 
umgängesrätten, både för förälderns frihetsberövande genom häktning och 
anstaltsplacering.  Jag kommer även kort ta upp den kritik man tidigare 
riktat mot kriminalvården för att därefter presentera hur myndigheten 
arbetar med barnperspektivet idag.  
 
Då kontakten efter frihetsberövandet sker genom umgängesrätten 
presenteras även den. Detsamma gäller för socialtjänstens roll och de 
frivilliga organisationer som är verksamma till stöd för barnen.  
 
Med hjälp av ovanstående avser jag även att förklara hur kriminalvård, 
socialtjänst, umgängesrätt samt frivilliga organisationer förhåller sig till 
varandra.  

2.2 Kriminalvårdens betydelse för barnen 
När en person frihetsberövas på häkte eller fängelse är kriminalvården den 
ansvariga myndigheten. Syftet med kriminalvårdens arbete är främst att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället tillsammans med polis, 
åklagare och domstolar.20  En stor del av myndighetens arbete styrs också av 
en vilja att minska den intagnes benägenhet att återfalla i brott och 
verksamheten skall i stora delar präglas av en human människosyn, 
innebärande en respekt för den enskildes integritet och rättsäkerhet.21 
 
Kriminalvårdens regleringar är tydliga när det gäller ansvaret för de intagna, 
dessvärre är bestämmelserna mer bristfälliga för de familjer som drabbas av 
frihetsberövandet, däribland barnen. Beroende på hur familjesituationen i 
det enskilda faller ser ut kan frihetsberövandet aktualisera förändringar för 
barnets vårdnadssituation22, aktualisera en umgängesrätt23, behov av externt 

                                                 
20 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Kort-om-Kriminalvarden/, hämtad 
22/9-2011. 
21 Fängelselagen 1:5. 
22 FB 6:5. 
23 FB 6:15a. 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Kort-om-Kriminalvarden/
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stöd från socialtjänst24 samt andra frivilliga organisationer.25 Trots att 
effekterna av frihetsberövandet är flera är det kriminalvårdens regleringar 
som är centrala för hur andra myndigheters samt organisationers arbete får 
betydelse för hur umgängesrätten kan verkställas.26  
 
Den förändring som uppkommer i samband med frihetsberövandet kan 
uppkomma väldigt plötsligt, då en förälder exempelvis grips, anhålls och 
därefter häktas med anledning av misstanke för allvarligt brott.27  
Kriminalvårdens ansvar tar vid när domstolen beslutat att häkta den 
misstänka föräldern och denne kan därefter fortsätta vara häktad till dess 
domen vunnit laga kraft och den istället anstaltsplaceras.28   
 
Häktningen pågår vanligtvis kortare tid än det kommande fängelsestraffet 
men konsekvenserna för barnets möjlighet till kontakt kan dessvärre 
hädanefter vara väldigt försvårad. Under häktningsperioden kan nämligen 
åklagaren begära att föräldern skall åläggas med restriktioner, innebärande 
att den inte får ta emot besök, läsa tidningar, prata i telefon, ta emot post 
som inte granskats av åklagaren samt i vissa fall inte heller titta på tv eller 
lyssna på radio.29 Motivet bakom restriktionerna bygger på att underlätta 
utredningen för det eventuella brottet.30 Oavsett om misstanken senare leder 
till fällande dom, får det enorma konsekvenser för den misstänktes barn då 
restriktionerna innebära att kontakten mellan barn och förälder helt bryts. 
 
Var föräldern häktas och vilken klassificering häktet faller under påverkar 
även hur kontakten kommer att fungera. Som exempel kan nämnas häktet i 
Malmö som faller under kategorin säkerhetshäkte, innebärande att de 117 
platserna företrädelsevis enbart tar emot häktade som är belagda med 
restriktioner. Och då det råder platsbrist inom kriminalvården kan det 
innebära att föräldern flyttas till annat häkte utanför regionen.31  Därför kan 
häktningen medföra svårigheter för upprätthållandet av kontakten mellan 
barnet och den frihetsberövade föräldern under häktningsperioden, 
oberoende om föräldern har restriktioner eller ej, med anledning av 
avståendet. En lösning på de effekter restriktionen får för barnet till den 
häktade kan enligt BO lösas genom att införa en huvudregel innebärande att 
restriktionerna inte gäller i förhållande till den häktades barn.32  
 
Trots restriktionernas ingripande och konsekvenserna för bland annat 
relationen mellan förälder och barn, används de i väldigt frekvent 
utsträckning. Statistik visar att exempelvis 70 procent var häktade med 

                                                 
24 Socialtjänstlagen, vidare benämnd SoL, 5 kap. 
25 Däribland RiksBryggan samt Solrosen.  
26 Fängelselagens 7 kap.  
27 Rättegångsbalken, vidare benämnd RB, 24:1 samt 24:7. 
28 RB 24:18 samt 24:21. 
29 http://www.kriminalvarden.se/sv/Hakte/Restriktioner/, hämtad den 30 december 2011. 
30 RB 24:5a. 
31 http://kriminalvarden.se/sv/Hakte/Vara-hakten/Malmo/, hämtad den 30 november 2011. 
32 http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/2/skrivelse-angaende-
situationen-for-barn-med-frihetsberovade-foraldrar/, hämtad den 20 december 2011. 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Hakte/Restriktioner/
http://kriminalvarden.se/sv/Hakte/Vara-hakten/Malmo/
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/2/skrivelse-angaende-situationen-for-barn-med-frihetsberovade-foraldrar/
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/2/skrivelse-angaende-situationen-for-barn-med-frihetsberovade-foraldrar/
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restriktioner i Västerås, 69 procent i Trelleborg och 55 procent i Malmö vid 
en stickkontroll som genomfördes 2010.33   
 
De som är häktade med restriktioner är mer drabbade av psykisk ohälsa än 
andra häktade, och en extra utsatt grupp är föräldrarna. En studie som 
kriminalvården gjort visar att ungefär en tredjedel av de föräldrar som 
häktas med restriktioner uppvisar psykisk ohälsa, vilken kvarstår så länge 
restriktionerna håller i sig. Kriminalvårdens hantering i dessa situationer är 
begränsade, då den inte kan mer än stötta till samtal, uppmuntra till 
brevkontakt och prata med åklagaren om eventuell lättning av 
restriktionerna. Vårdarens individuella initiativ blir därför väldigt viktigt. 
Detta innebär i sin tur att förälderns psykiska styrka inför ett kommande 
försvar är försvagade, vilket kan komma att påverka den dom som senare 
meddelas mot föräldern.34  
 
När domen vunnit laga kraft är tanken att den dömda föräldern skall flyttas 
från häkte till anstalt.35 2010 placerades 9 679 personer på något av 
kriminalvårdens 52 fängelser, där säkerhetsklassificeringen varierar från A 
till E.36 Precis som i häktet är de som arbetar på anstalterna kriminalvårdare. 
Utöver denna tjänst finns även kontaktmän som tillsammans med 
kriminalvårdarna tar ansvar för att upprätthålla säkerheten och ordningen på 
anstalten, genomföra visitationer, både för rummen, de intagna samt 
besökande, planera tiden i fängelset, den kommande frigivningen samt 
bevaka vid eventuell permission och sjukhusbesök.37 
 
Trots att anstaltsplaceringen är tänkt att straffa den som begått ett allvarligt 
brott får den även konsekvenser för eventuella barn, familjer etc. Däremot är 
grundtanken i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att frihetsberöva 
människor, eftersom sådan inlåsning har skadliga effekter på individen i 
fråga. Den som döms till fängelse berövas sin frihet och kriminalvåden 
ansvarar då, tillsamman med den intagne, för att främja 
återanpassningsförmågan i samhället samt motverka de skadliga effekterna 
och följderna av inlåsningen.38 Genom behandlings-, utbildnings-, och 
arbetsprogram vidtas åtgärder för att förhindra att de dömda återfaller i 
brott, vilket är kriminalvårdens främsta vision.  
 
Strafflängden i fängelset kan variera från två veckor till livstid, med 
möjlighet till tidsbestämd straff tidigast efter tio år.39 Däremot har barnen 
till de frihetsberövade inga effekter på den kriminalpolitiska inställningen 

                                                 
33 http://kriminalvarden.se/sv/Statistik/Restriktioner/Statistik-restriktioner/ hämtad den 30 
november 2011. 
34 http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2011/Ny-studie-Restriktioner-och-
psykisk-ohalsa/, hämtad den 20 december 2011. 
35 RB 24:21. 
36 http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Sakerhetsklass-A-E/, hämtad den 28 
december 2011 samt http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Fangelse/Statistik-fangelse/, 
hämtad den 28 december 2011. 
37 http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Om-fangelse/, hämtad den 28 december 2011 
38 Fängelselagen 1:4-6. 
39 Lag om omvandling av fängelse på livstid. 

http://kriminalvarden.se/sv/Statistik/Restriktioner/Statistik-restriktioner/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2011/Ny-studie-Restriktioner-och-psykisk-ohalsa/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2011/Ny-studie-Restriktioner-och-psykisk-ohalsa/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Sakerhetsklass-A-E/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Fangelse/Statistik-fangelse/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Om-fangelse/
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trots att deras förändrade situation uppkommer i samband med föräldrarnas 
frihetsberövande och därför indirekt träffas av kriminalvårdens 
bestämmelser.40 
 
Då kriminalvården är en myndigheten skall den arbeta med Sveriges 
internationella åtagande. Däribland har den i sitt arbete att ta hänsyn till 
Barnkonventionen och betydelsen av att barnens bästa skall prägla 
myndighetens arbete, då det rör barn,41 samt att barnen har rätt till kontakt 
med sin förälder.42 Av Kriminalvårdens allmänna råd framgår det att besök 
av barn normalt enbart skall tillåtas för det fall den intagna är en nära 
anhörig, vilket möjliggör för en upprätthållen kontakt med en frihetsberövad 
förälder.43  
 
Sverige har även en myndighet och en barnombudsman44 vars uppgift är att 
följa den internationella utvecklingen när det gäller konventionens tolkning 
och tillämpning.45 BO skall även senast den 1 april varje år lämna en rapport 
till regeringen om sin verksamhet under det närmsta föregående 
kalenderåret samt om de frågor om barn och unga som denne anser att 
regeringen behöver ta del av.46 Rapporten innehåller även situationsanalyser 
och rekommendationer som anses vara nödvändiga för att förbättra barnens 
ställning.47 
 
Under 1998 tog BO i samband men kriminalvårdsstyrelsen och 
socialstyrelsen fram rapporten, ”Barn med frihetsberövade föräldrar”. 
Initiativet till utredningen grundade sig på den bristande uppmärksamhet 
barnets perspektiv fått vid tidigare debatter och reformer för förhållandena 
på svenska häkten och anstalter. Med anledning av utredningen 
presenterades en rad förslag på förbättringar inom kriminalvården och 
socialtjänstens arbete. Däribland önskades förbättringar gällande 
myndigheternas kännedom om barnen till de frihetsberövade föräldrarna48, 
förutsättningarna för kontaktens upprätthållande49 samt samarbetet mellan 
berörda myndigheter.50  
 
Rapporten följdes upp av en enkätundersökning 2002, vilken resulterade i 
ytterligare en rapport, ”Straffa inte barnet”. Meningen var att följa upp hur 
kriminalvårdens regleringar, lagar och föreskrifter, påverkats av den tidigare 
rapporten, samt huruvida myndigheternas praktiska arbete förändrats.  Av 

                                                 
40 http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Om-fangelse/, hämtad den 30 oktober 2011.  
41 Barnkonventionen art. 3. 
42 Barnkonventionen art. 9. 
43 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd 2011:1, vidare benämnd KVFS, sid. 23. 
44 Vidare benämnd BO. 
45 Lag om Barnombudsman 1 §. 
46 Lag om Barnombudsman 4 §. 
47  http://www.barnombudsmannen.se/om-oss/uppdrag-organisation-och-arbetssatt/, hämtad 
den 23 november 2011. 
48 Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen, Barn med frihetsberövade föräldrar, sid. 13 
ff.  
49 Aas. sid. 39 ff.  
50 Aas. sid. 59 ff.  

http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Om-fangelse/
http://www.barnombudsmannen.se/om-oss/uppdrag-organisation-och-arbetssatt/
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undersökningen framgick att situationen förbättrats, däremot ansågs det 
finnas områden som var i behov av ytterligare positiv utveckling.51 
 
BO ansåg att förutsättningarna för upprätthållandet av en meningsfull och 
positiv kontakt mellan den intagne föräldern och barnet kunde förbättras 
ytterligare. Man belyste behovet av ett samarbete mellan kriminalvård och 
socialtjänst. Vidare ansågs det att besöks och kontaktsformerna kunna 
förbättras, däribland förutsättningarna för besöken på anstalten. Man 
menade även att regleringen för kontakt via telefon varierade i för stor 
utsträckning mellan respektive anstalt och att eftersträva enhetlighet för 
bestämmelserna var därför önskvärt.52  
 
Med anledning av rapporterna har kriminalvården sedan 2005 inrättat så 
kallade barnombud på varje frivård, häkte och anstalt i landet. Målet med 
ombudet är att stärka och tydliggöra barnperspektivet inom kriminalvården 
genom att sprida kunskap om Barnkonventionen och möjliggöra för att 
kriminalvården på bästa sätt behandlar och tar hand om barnen.53 
 
Kriminalvården skall idag även samarbeta med andra berörda myndigheter. 
Av SoL följer en allmän anmälningsskyldighet innebärande att var och en 
som får kännedom om något som kan aktualisera att socialnämnden ingriper 
till skydd för ett barn bör anmäla det till nämnden.54 Däremot reglas 
kriminalvårdens anmälningsskyldighet specifikt i lagen och myndigheten är 
därför skyldig att genast anmäla till nämnden om den i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa, 
vilken även omfattar de anställda på myndigheten.55   
 
Det är av vikt att kriminalvården uppmärksammar socialtjänsten på dessa 
barn då de ofta kan antas behöva någon form av stödinsats från 
socialtjänstens sida. Myndigheten har därför ett centralt ansvar för att 
socialtjänstens arbete och stöd skall kunna aktualiseras för barnet till en 
frihetsberövade föräldern, då det många gånger är avgörande för 
socialtjänstens vetskap om barnets svåra situation.56  
 
Kriminalvårdens ansvar aktualiseras även för den situation då en mamma tar 
med sitt spädbarn och låter det bo på anstalten. Centralt för bedömningen är 
om det anses vara förenligt med barnets bästa.57 Däremot är denna situation 
inte vanlig.  
 
 
Nedan följer kriminalvårdens senaste statistik över hur många barn som 
varje år bott på anstalten tillsammans med sin förälder.   
                                                 
51 Barnombudsmannen, Straffa inte barnet, sid. 8. 
52 Aas. sid 8 ff. 
53 http://kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2007/Fortsatt-stod-till-barnombud/, hämtad 
den 20 december 2011. 
54 SoL 14:1 1 st. 
55 SoL 14:1 2 st. 
56 Prop. 2002/03:53, sid 63 f.  
57 Fängelselagen 2:5 

http://kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2007/Fortsatt-stod-till-barnombud/
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Av diagrammet kan man utläsa att spädbarnets boende på anstalt inte kan 
anses vara förenligt med barnets bästa för det fall barnet passerat två år. 
Även antalet barn är få och boendeperioderna vanligtvis relativt korta, 
mellan två och sju månader.58 

2.3 Kontakten genom umgängesrätten 
När en förälder grips, anhålls, häktas, döms och placeras i fängelse 
aktualiseras flera olika behov hos deras barn. Naturligtvis varierar behovet 
beroende på barnet ålder och vilken roll den frihetsberövade föräldern 
tidigare haft i barnets omsorg. Utifrån föräldrarnas tidigare 
ansvarsfördelning kan frihetsberövandet innebära att föräldern på utsidan 
fortsättningsvis bär hela ansvaret för barnet, vid sådan bristande möjlighet 
kan även frihetsberövandet innebära att ansvaret behöver övertas av någon 
annan.  
 
Varje år är det cirka 10 500 barn som har en förälder placerad på anstalt.59 
För många barn blir den mest påtagliga effekten av frihetsberövandet 
förändringar gällande tillgänglighet och kontakt. Vare sig föräldern är 
placerad på häkte eller anstalt aktualiseras begränsningar för både 
omfattningen och möjligheten till upprätthållandet.60 Den kontakt som efter 
frihetsberövandet blir aktuell faller under regleringen för umgängesrätten, 
oberoende om föräldrarna är gemensamma vårdnadshavare eller en förälder 
är ensam vårdnadshavare.61  
 
Det framgår även av Barnkonvention att barn har rätt till en kontakt med sin 
förälder om det kan anses vara förenligt med vad som är bäst för barnet.62 
Att reglera kontakten mellan barn och förälder genom en umgängesrätt är 
vanligt för vårdnadstvister i den svenska familjerätten, däremot har denna 

                                                 
58 Statistiskt underlag hämtat från 
http://www.kriminalvarden.se/upload/statistik/kos/2006/KOSrapport_2006.pdf, sid 53, 
hämtad den 1 november. 
59 http://www.riksbryggan.se/omoss.html, hämtat den 17 november 2011. 
60 Häkteslagen 3 kap. samt Fängelselagen 7 kap.  
61 FB 6:15. 
62 Barnkonvention art. 9. 
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rätt för barnen till de frihetsberövade föräldrarna inte uppmärksammats 
särskilt eller i lika stor utsträckning, vilket fått kritik av bland annat BO.63  
 
Föräldrarna skall som utgångspunkt själva och i samråd med barnet försöka 
lösa umgängesfrågan. Om sådan överrenskommelse inte är möjlig kan även 
socialnämnden bistå med en kontaktperson för att hjälpa föräldrarna att lösa 
konflikten.64 Föräldrarna kan även, oberoende av vårdnadsformen, reglera 
umgänget i ett avtal som sedan godkänns av socialstyrelsen.65  
 
I sista hand kan även umgängesfrågan avgöras genom rättens beslut och 
domstolen kan därför bestämma om, och i vilken utsträckning, umgänge 
skall utövas.66 Precis som vid övriga prövningar av umgängesfrågor skall en 
bedömning göras huruvida det är att anses som förenligt med barnets bästa, 
något som regleras både av Barnkonventionen och FB.67 Tanken med båda 
regleringarna är att barnen har ett behov en nära och god kontakt till båda 
sina föräldrar. Däremot är det av vikt att prövningen genomförs för varje 
enskild fall, då det inte undantagslöst kan anses vara det bästa för barnet i 
samtliga situationer, vilket innebär att kriminalvårdens regleringar och 
praktiska arbete borde få betydelse för bedömningen.68 Att reglera 
umgängesrätten i ett privat avtal mellan föräldrarna är inte ett alternativ, 
däremot föreligger det vid överrenskommelse mellan föräldrarna ingen 
anledning för domstolen eller socialnämnden att reglera denna rätt.69  
 
Eftersom umgänget i första hand är till för barnet har den intagna föräldern 
inte en egen rätt att träffa barnet den separerats ifrån och det är därför enbart 
barnets behov och intresse som skall vara avgörande. Precis som i övriga 
fall är det föräldrarna som har ett gemensamt ansvar för att umgängesrätten 
så långt som möjligt tillgodoses.70 Däremot är situationen för den 
frihetsberövade föräldern betydligt svårare att påverka än i övriga 
umgängestvister, då dennes kontakt med livet utanför anstalten är väldigt 
begränsad och föremål för kriminalvårdens reglering.71 Det kan även vara så 
att barnet står under en eller två särskild förordnade vårdnadshavare, och det 
är då dem som är ansvariga för tillgodoseendet.72   
 
När umgängesrätten väl är konstaterad aktualiseras problematiken för 
verkställandet i större utsträckning för de barn vars föräldrar sitter på anstalt, 
då utövandet skall ske och vara förenligt med kriminalvårdens regleringar. 
Kontakten kan ske på olika sätt, däribland besök, permissioner, telefon och 

                                                 
63 Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen, Barn till frihetsberövade föräldrar samt 
Barnombudsmannen, Straffa inte barnet. 
64 SoL 3:6 3 st. 
65 FB 15:a 3 st. 
66 FB 6:15a 1 st. 
67 Barnkonventionen art. 3 samt FB 6:2a. 
68 FB 6:2 a. 
69 Wickström, Familjerätten en introduktion, sid 93-95. 
70 FB 6:15 2 st.  
71 Häkteslagen 3 kap samt Fängelselagen 7 kap. 
72 FB 6:15 2 st. 
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brev.73 Det finns även möjlighet för den intagne föräldern att ansöka om 
utökade kontaktmöjligheter.74  
 
Utöver kriminalvårdens regleringar får även anstaltens förhållande betydelse 
för verkställigheten av umgänget. Fängelserna varierar i storlek, utseende, 
geografiskt läge och säkerhetsnivå vilket dessvärre påverkar barnets 
besöksmöjlighet och kontrollerna som kommer att ske i samband med 
utövandet av umgänget. Detta innebär att det barn som har sin förälder 
placerad på en anstalt med låg säkerhetsnivå, s.k. öppen anstalt, har bättre 
besöksmöjlighet än barnet vars förälder är placerad på hög säkerhetsnivå, 
s.k. sluten anstalt. Betydelse får därför allvarlighetsgraden och längden på 
straffet för placeringen av den dömde föräldern. Kontaktmöjligheten kan 
även komma att begränsas av förälderns beteende under anstaltsvistelsen.75 

2.4 Socialtjänstens roll  
Under förälderns anstaltsvistelse finns det även andra myndigheter som 
arbetar till stöd för barnet. Varje kommun har frihet att utforma sin 
socialtjänst, vilken regleras av SoL, och den skall bedriva verksamhet för att 
tillgodose medborgarnas behov.76  Kommunernas tillämpning kontrolleras 
av staten genom socialstyrelsen samt står den under JO:s tillsyn.77  
 
Oberoende om det föreligger konflikt eller ej gällande umgängesfrågan kan 
den förändrade vardagssituationen aktualisera ett behov av externt stöd. 
Oavsett om familjen bott tillsammans tidigare eller föräldrarna varit 
separerade kan frihetsberövandets effekter innebära att insatser från 
socialtjänsten är befogade, såsom samarbetssamtal78, kontaktperson79, 
familjehemsplacering eller hem för vård eller boende.80  Däremot skall 
respektive insats präglas av självbestämmande och respekt vilket innebär att 
den skall svara mot den enskilda familjen och dess vilja att förändra sin 
situation.81  
 
Enligt socialtjänstens uppfattning representerar familjen barnets trygghet 
och de är därför en oerhört viktig del av barnets liv. De familjer som anser 
sig vara i behov av hjälp kan själv initiera den genom en ansökan, vilken 
senare kommer att följas av en utredning.82 Däremot kan även hjälp tilldelas 
utan sådan utredning, däribland rådgivning och stödsamtal.  
 
                                                 
73 Häkteslagen 3 kap, samt fängelselagen 7 kap. 
74 http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KVS-0166-Barnbesok.pdf, hämtad den 3 
januari 2012. 
75 http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KVS-0166-Barnbesok.pdf, hämtad den 
30 november 2011. 
76 SoL 2:1. 
77 SoL 13:1. 
78 SoL 5:3 1 st.  
79 SoL 3:6 3 st. 
80 Hem för vård eller boende, vidare benämnd HVB, SoL 6:1 1 st. 
81 SoL 1:1 3 st. 
82 SoL 11:1. 
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http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KVS-0166-Barnbesok.pdf
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Socialtjänstens arbete och biståndsmöjligheter bygger på kännedomen av 
missförhållandena. För att myndighetens verksamhet skall fungera är det 
därför av stor vikt, och i många fall avgörande, att den får vetskap om de 
barn som far illa och därför kan vara i behov av insatser. Som barn till en 
frihetsberövad förälder kan det tänkas att barnet har varit i kontakt med 
socialtjänsten tidigare, däremot kan det inte förutsättas. Det är i dessa fall, 
precis som i övriga, viktigt att man både som privatperson och myndighet 
uppmärksammar eventuellt illafarande och gör en anmälan, vilken även kan 
göras med immunitet om så önskas 
 
Enligt SoL:s reglering skall andra myndigheter som kommer i kontakt med 
barn lämna en anmälan för det fall någon situation ”kan” skada barnen. 
Socialtjänsten anser att det är nödvändigt att kriminalvården speciellt 
uppmärksammar socialtjänsten på barnen med de frihetsberövade 
föräldrarna, då de kan antas behöva någon hjälp från socialnämndens sida.83 
Som jag nämnde tidigare kan det inte förutsättas att barnen varit i kontakt 
med socialtjänsten tidigare. Det är inte heller nödvändigt att förälderns 
fängelsevistelse förekommits av ett gripande av polis eller häktning eller att 
uppehåll inte förekommit mellan häktning av fängelsevistelse, innebärande 
att kriminalvården är första myndighet att komma i kontakt med dessa barn.  
 
Kriminalvårdens ansvar för denna upplysningsplikt kan gälla när en intagen 
förälder står inför frigivning. Sådana situationer kan exempelvis vara då 
föräldern tidigare begått våldsbrott mot familjen och anstaltspersonalen gör 
bedömningen att sådant våld kan komma att fortsätta, eller att personalen 
misstänker att den frigivne inte kommer att klara av att ta hand om sina barn 
och kanske till och med inte klara av att sköta något umgänge.  
 
Även misstanke om missbrukarmiljöer eller andra skadliga miljöer kan 
initiera sådan anmälningsplikt. Socialtjänsten anser att ett långt 
fängelsestraff i samband med barnens bristfälliga kontakt med intagen 
förälder kan utgöra ett skäl för att en anmälan skall göras, då det under vissa 
omständigheter och situationer kan innebra att ett stöd från socialtjänstens 
sida är nödvändigt.84 

2.5 Frivilliga organisationer 
Utöver de ovan nämnda myndigheterna finns även frivilliga organisationer 
som arbetar för att synliggöra och förbättra förhållandena för barn vars 
föräldrar är frihetsberövade. 
 
En av dessa organisationer är RiksBryggan som är en politiskt och religiöst 
oberoende ideell organisation men lokala föreningar, Bryggor, i ett tiotal 
olika städer i Sverige. Syftet med RiksBryggan är att verka för att förbättra 
förhållandena för de barn vars föräldrar är frihetsberövade under 

                                                 
83 SoL 14:1 samt Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör 
barn, sid. 13. 
84 Aas. sid 25 f. 
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kriminalvårdens försorg.85 Utgångspunkten i deras arbete är 
Barnkonvention, av vilken det framgår att barn har rätt till kontakt med sina 
föräldrar samt att barnets bästa skall vara avgörande för samtliga beslut som 
rör barnet.86 Arbete går ut på att fästa uppmärksamhet på de barn vars 
föräldrar är intagna men även öka kunskapen hos den professionalitet som 
kommer i kontakt med dessa barn. Kriminalvården erbjuder visserligen de 
intagna föräldrarna möjligheter till stöd i sin föräldraroll, däremot anser 
RiksBryggan att stödet är att anse som bristfälligt för föräldern och barnen 
på utsidan.  
 
Genom sitt arbete erbjuder organisationen en fritid, olika typer av 
aktiviteter, idrottsförening, familjeläger mm. De lokala Bryggorna finns för 
att barnen kan få komma och ”bara vara”, träffas, ha kul, göra läxor, följa 
med på aktiviteter. Föräldern på utsidan erbjuds även föräldragrupper där 
familjer i samma livssituation möts för att utbyta kunskap och erfarenhet 
kring kriminaliteten.87 En strukturerad gruppverksamhet finns även för de 
barn och ungdomar som vill, något som utövas i enighet med 
stödgruppsmodellen. Modellen går ut på att fokusera på de unika 
upplevelser barnen har av förälderns frihetsberövande. Däremot delar 
samtliga av dessa barn den svårighet som aktualiseras för kontakten och 
relationen med den frihetsberövade föräldern. Modellen bygger därför på 
barnens egna berättelser och med hjälp av bilder och drama försöker man 
närma sig barnens hantering av situationen på ett mer lättsamt sätt.88 
 
Parallellt med organisationens vardagliga arbete bedrivs ett antal projekt på 
lokal nivå. Däribland driver Malmö, tillsammans med Malmö Statsbibliotek, 
för närvarande ”Godnattsagor inifrån”. Projektet handlar om att ge föräldrar 
som sitter på anstalt möjlighet att tala in godnattsagor på CD till sina barn. 
Syftet med projektet är att stärka relationen mellan föräldern och barnet och 
minska de negativa effekter som kan uppstå under avkunnandet. Enligt 
organisationen har projekt resulterat i ett växande engagemang från 
papporna och en ökad och fördjupad förståelse för kontaktens betydelse för 
barnen. Upplevelsens positiva respons har även konstaterats bero på att 
dialogen som förs med barnen och familjen inte är fängelserelaterad. 
Inspelningen bidrar även till att barnen kan höra pappans röst när de vill, 
oberoende av kriminalvårdens tillåtelse.89 
 
Bryggan är även en del i det barncentrerade projektet ”Children of prisoners, 
interventions and mitigations to strengthen mental health”90 som syftar till 
att förbättra förutsättningarna i samhället för barn med fängslade föräldrar.  
COPING är ett barncentrerat projekt och omfattar fyra länder, Sverige, 

                                                 
85 http://www.riksbryggan.se/omoss.html, hämtad den 17 november 2011. 
86 Barnkonventionen art. 3. 
87 http://riksbryggan.se/omoss.html, hämtad den 3 januari 2012. 
88 http://riksbryggan.se/utbildningar.html, hämtad den 3 januari 2012. 
89 http://www.riksbryggan.se/projekt.html, hämtad den 17 november 2011 samt 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article318918.ece, hämtad den 21 november 2011, för 
vidare läsning rekommenderas http://www.godnattsagorinifran.blogspot.com/. 
90 Vidare benämnd COPING. 
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http://www.sydsvenskan.se/malmo/article318918.ece
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Tyskland, Storbritannien och Rumänien samt kompletteras av partners som 
Frankrike och Schweiz. Det består av ett konsortium av tio 
medlemsorganisationer däribland Karolinska Institutet och RiksBryggor 
representerar Sverige.  
 
Bakgrunden till projektets satsning är att det anses att barnen utsätts för en 
tredubblad börda vid förälderns frihetsberövande, då det leder till en 
eventuell upplösning av familjen, känslor av skam samt ekonomiska 
problem.  Genom att kartlägga barnens personliga egenskaper, såsom 
uthållighet och sårbarhet för psykiska problem, förväntas projektet få 
globala konsekvenser då barnens negativa upplevelser är begränsat erkända 
i samtliga länder. Kunskapen om barnens förhållande till frihetsberövande 
klarläggs primärt genom enkätintervjuer med 250 barn och resultatet skall 
sedan jämföras med åldersanpassade normdata med övriga barn i 
befolkningen vars föräldrar inte är frihetsberövade. Därefter skall en mindre 
grupp föräldrar och barn ta del av djupgående intervjuer för att undersöka 
effekterna av frihetsberövandet i detalj.91 Projektet befinner sig idag i 
uppstartningsfasen och dessvärre kan resultatet av det inte presenteras inom 
ramen för denna uppsats. 
 
En motsvarighet till RiksBryggan finns i Göteborg och heter Solrosen. 
Denna verksamhet är även till för de barn och familjer som har en förälder 
eller annan anhörig i fängelse. Även för Solrosen är Barnkonventionen 
central och de arbetar därför med barnet bästa i fokus. Solrosen erbjuder 
bland annat gruppträffar för de barn och ungdomar som vill träffa andra i 
samma situation. I gruppen pratar man, pysslar, fikar, gör olika övningar 
och spelar musik. Under gruppträffarna deltar två ledare och max sex 
stycken barn och det finns möjlighet att delta en gång i veckan 8-12 gånger. 
Det är ett bra sätt för barnen att skapa en förståelse för hur ett besök kan gå 
till, hur olika familjer är och vad barnens rättigheter innebär.  
 
Solrosen erbjuder även enskilda träffar då barnet själv träffar en person som 
arbetar inom organisationen för att prata, spela spel, måla eller pyssla. 
Möjlighet finns även att gå på speciella musikträffar för att tillsammans med 
en lärare lära sig spela något instrument och skriva låtar, då organisationen 
tror att det ibland kan vara lättare för barnet att sjunga om sina känslor än att 
prata om dem. Parallellt med de vanliga träffarna finns även möjlighet att 
delta i andra aktiviteter och läger.92  

                                                 
91 http://www.riksbryggan.se/Download/2COPING-information_pa_svenska_v4.0.pdf, 
hämtad den 21 november 2011 samt http://www.coping-project.eu/, hämtad den 21 
november 2011. 
92 http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/solrosen/barn-tonaringar, hämtad den 20 
december 2011. 
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3 Gällande rätt 

3.1 Inledning 
Det betonas av både internationell och nationell reglering att familjen är den 
grundläggande enheten i samhället, samt att den är särskilt viktig för 
barnens utveckling och välfärd.93 Alla barn har därför rätt till en 
upprätthållen och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, vilket även 
gäller de barn vars föräldrar är frihetsberövade.94 Formuleringen för barnens 
rätt till kontakt är flexibel och regleringen densamma för alla tänkbara 
situationer, vilket innebär att de frihetsberövade barnens umgängesrätt skall 
prövas utifrån samma bestämmelse som alla övriga barns.  Däremot skall 
subjektiva bedömningar genomföras, innebärande att bedömningen för 
beslutet ser till förutsättningar i det enskilda fallet, vilket möjliggör för 
beaktande av kriminalvårdens verksamhet inom ramen för denna 
bedömning.  
 
Jag kommer i detta kapitel redogöra för regleringen som styr barnens rätt att 
träffa sin frihetsberövade förälder. Som jag nämnde i föregående kapitel 
sker kontakten inom ramen för umgängesrätten. Trots att situationen är 
speciell, då verkställigheten är beroende av kriminalvårdens regleringar, 
finns inga specialbestämmelser. Jag kommer därför presentera den reglering 
som gäller för alla former av umgängesrätt.  
 
Även kriminalvårdens arbete är av intresse för denna uppsats. Då 
kriminalvården är en myndighet är den skyldig att arbeta i linje med 
åtagandena staten har enligt Barnkonventionen, och barnperspektivet skall 
därför genomsyra verksamheten.95 Även Kriminalvårdens regleringar blir 
centrala för att skapa en förståelse för hur verkställigheten går till, eftersom 
umgängesrätten måste ske i enighet med de bestämmelserna. Därför blir 
regleringen för placering, besök, övrig kontakt relevanta inom ramen för 
detta kapitel.96 
 
Parallellt med umgängesrätten och kriminalvården arbetar socialtjänsten, 
vilken kan bistå med kontaktperson och externt stöd, ett arbete som 
aktualiseras av den anmälningsplikt myndigheter och enskilda står inför när 
deras arbete innefattar en kontakt med barn.97 Jag kommer därför avsluta 
detta kapitel med en presentation av de bestämmelser som reglerar dessa 
stödinsatser.  

                                                 
93 Prop 2005/06:99, sid. 50.  
94 Barnkonventionen art. 9, samt FB 6:15. 
95 Barnkonventionen art. 3 
96 Häkteslagen 3 kap., Fängelselagen 7 kap.  
97 SoL 14:1. 



 25 

3.2 Umgängesrätten  

3.2.1 Barnets rätt till kontakt med föräldern 
Av Barnkonventionen framgår det att konventionsstaterna har en skyldighet 
när det gäller skiljandet av barn och föräldrar. Staterna skall säkerhetsställa 
att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, förutom i de fall då 
berörda myndigheter anser att det är nödvändigt för barnets bästa. 
Konventionen betonar även vikten av att de som berörs av åtskiljandet får 
möjlighet att ta del av förfarandet och presentera sina synpunkter. Om man 
vid bedömningen av barnets bästa kommer fram till att särskiljandet är att 
föredra har barnet ändå fortsättningsvis rätt till en upprätthållen och 
personligt direkt kontakt med sin avskiljda förälder regelbundet. Eftersom 
frihetsberövandet är följden av en åtgärd staten vidtagit mot föräldern, skall 
staten efter begäran lämna information och väsentliga upplysningar till den 
andra föräldern. För det fall det anses som lämpligt skall även sådan 
information lämnas till barnet.98 
 
På internationell nivå ser man barnen som individer och de har därför egna 
rättigheter. Även den svenska familjepolitiken delar denna uppfattning och 
barnets vilja och dess åsikter skall därför respekteras. Genom stigande ålder 
och mognad ökar möjligheterna för barnet att ta större del i det som rör 
barnet själv. Visserligen är det föräldrarna som bär det främsta ansvaret och 
de skall därför värna för att främja barnets utveckling så att de senare kan bli 
självständiga och utveckla egna omdömen. Men möjligheten för förälderns 
ansvarstagande förändras drastiskt vid ett frihetsberövande. I samband med 
det aktualiseras samhällets roll som en kompletterande funktion till 
föräldrarna för att möjliggöra det fortsatta erhållandet om den omsorg som 
är en förutsättning för barnens utveckling.99 
 
Förälderns placering på anstalt innebär att barnet, oberoende av hur 
familjekonstellationen sett ut tidigare, fortsättningsvis enbart får träffa sin 
intagna förälder enligt regleringen för umgängesrätten.100 Den svenska 
regleringen innehåller inte några specifika bestämmelser för denna situation 
och det är därav FB:s allmänna umgängesrättsliga regler som blir 
tillämpliga, vilka eventuellt även kan utsättas för begränsningar genom 
kriminalvårdens regleringar för den intagnes kontaktmöjligheter med 
utsidan.101  
 
Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller 
genom annan kontakt. Barnens föräldrar har ett gemensamt ansvar för att 
barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses, ett ansvar som 
kan bli svårt för den frihetsberövade föräldern att tillgodose.102  

                                                 
98 Barnkonvention art. 9. 
99 Prop. 1989/90:107, sid. 22. 
100 FB 6:15. 
101 Häkteslagen 3 kap samt Fängelselagen 7 kap.  
102 FB 6:15. 
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Som vid alla former av umgänge är det i första hand till för barnet och det är 
barnets behov och intresse som är avgörande. Det finns därmed ingen plikt 
för barnet att umgås med den frihetsberövade föräldern och det föreligger 
ingen absolut rätt för den intagne att umgås med barnet.103 Att rätten till 
umgänge tillhör barnet har inte alltid varit lika självklart och dagens 
inställning har vuxit fram genom en rad förändringar av FB:s bestämmelser 
genom åren.  
 
År 1983 antog riksdagen en proposition104 vars syfte var att stärka barnets 
rättsliga ställning. Man ansåg att det var angeläget att sätta barnets behov i 
centrum och framhäva förhållandet mellan föräldrar och barn. Det lyftes 
även fram att detta förhållande skulle byggas på ömsesidig respekt och 
hänsynstagande. Vidare framhölls en önskan om att ändra den starka 
föräldramyndighet som rådde för att öka barnens möjligheter att bli 
självständiga individer. Därför genomfördes en attitydsförskjutning från att 
se umgängesrätten som en föräldrarätt till en rätt som var till för barnen.105 
Däremot kan förändringen av denna inställning inte anses aktualisera några 
särskilda konsekvenser för de barn vars föräldrar är frihetsberövade. 

3.2.2 Umgängets förenlighet med barnets bästa 
Av föregående avsnitt framgår det att när barnet skiljs från sin förälder till 
följd av frihetsberövandet aktualiseras en rätt att regelbundet upprätthålla ett 
personligt förhållande till, och direkt kontakt med, den föräldern. Däremot 
är denna rätt inte absolut och möjlighet till begränsning finns för det fall 
umgänget inte kan anses vara förenligt med vad som är bäst för barnet.106  
 
Barnkonventionen slår fast, utöver rätten till kontakt med den intagne 
föräldern, att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn, vare sig det vidtas av kommuner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ och konventionsstaterna åtar sig även 
att tillförsäkra barnet det skydd och omvårdnad som behövs för att 
tillgodose dess välfärd. Detta innebär att det föreligger en skyldighet för 
domstolar och ansvariga myndigheter, däribland kriminalvården, att beakta 
barnperspektivet och väga in detta när en förälder lagförs för brott och när 
straffet skall verkställas. Principen gäller de åtgärder som vidtas av 
offentliga organ men även sådana av välfärdsinstitutioner.107  
 
Att barnets bästa skall komma i främsta rummet innebär inte att det 
uteslutande enbart skall vara det perspektivet som används och aktualiseras i 
bedömningar, däremot skall det vara vägledande i första hand.108 Utöver 
Barnkonventionens reglering kommer principen även till uttryck explicit i 

                                                 
103 Prop. 2005/06:99, sid. 38 ff.  
104 Prop. 1981/82:168. 
105 Aas. sid. 18 f.  
106 Barnkonventionen art 3, art. 9 samt FB 6:2a, 6:15. 
107 Barnkonvention art. 3. 
108 Prop. 1989/90:107 sid. 31. 
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den svenska familjerätten. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut 
om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för 
barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon 
annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 
eller hålls kvar eller annars far illa.109 Barnet har även barnets behov av en 
nära och god kontakt med båda sina föräldrar, vilket bland annat möjliggörs 
genom umgängesrätten.110  
 
Utgångspunkten för användandet av barnperspektivet är respekten för 
barnets fulla integritet och människovärde, oberoende om det gäller 
vårdnad, boende eller umgänge. Det är därför av stor vikt att förstå barnet 
och hur det uppfattar situationen samt eventuella förändringar. Det är av vikt 
att lyssna till barnets uppfattning för att möjliggöra att dess vilja tillgodoses. 
Genom att lyssna på barnet kan man skapa en insikt i hur barnet kommer 
reagera på beslutets konsekvenser och det möjliggör även för en analys av 
situationen. Det innebär däremot inte att barnets åsikt skall följas 
undantagslöst utan att det är fortfarande den vuxne som skall fatta och 
ansvara för beslutet utifrån dennes kunskap och erfarenheter.  
 
När det gäller barnets umgängesrätt med en frihetsberövad förälder regleras 
deras situation av samma bestämmelser som för övriga barn. Barnets bästa 
skall avgöra huruvida umgänget med den anstaltsplacerade föräldern är att 
föredra och blir därför avgörande för hur barnets relation med den 
frihetsberövade föräldern kommer se ut i framtiden. Trots att det är barnet 
som står i centrum för bedömningen uttrycker förarbetena att det som är bra 
för föräldrarna många gånger även är bra för barnet, då en icke fungerande 
tillvaro mellan föräldrarna kan komma att påverka barnet negativt. 
Bestämmelsen är däremot inte tänkt att skapa en rättvisa mellan föräldrarna. 
 
Principen är i lagtexten opreciserad för att bevara den flexibilitet som är 
nödvändig för att tillvarata omständigheterna i det enskilda fallet. Den 
subjektiva bedömningen man gör i det enskilda fallet skall byggas på 
kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet får komma 
till tals, med hänsyn till barnets utveckling och mognad. Både kortsiktiga 
och långsiktiga effekter för barnet skall beaktas. Då lagstiftningen är så 
flexibelt formulerad är motiveringen mest lämpad för domar och beslut. Det 
bör därför för socialnämnden och domstolen vara naturligt att resonera om 
risken för att barnet far illa, möjligheterna att bäst tillgodose barnets behov 
av en nära kontakt med föräldrarna, samarbetsmöjligheterna och övriga 
individuella förhållandet som är relevanta för bedömningen. Den vaga 
formuleringen av begreppet lägger ett stort ansvar på de myndigheter som 
ska tillämpa bestämmelsen och även ett behov av en insikt i hur umgänget 
skulle komma att se ut.111  
 
För de barn med frihetsberövade föräldrar blir därför även kriminalvårdens 
regleringar nödvändiga att ta till sig för att kunna göra bedömningen på 
                                                 
109 FB 6:2a. 
110 FB 6:2a samt FB 6:15. 
111 Prop. 2005/06:99, sid 38 ff.  
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rättvisa grunder. Då kriminalvården är en myndighet åläggs även den att 
arbeta med perspektivet om barnets bästa, vilket ställer krav i både dennes 
hantering av de intagna, men även för regleringen av den intagnes 
kontaktmöjligheter och indirekta konsekvenser för barnen på utsidan.  

3.2.3 Skäl för nekat umgänge 
Av lagtexten framgår det tydligt att barnet har behov av en nära och god 
kontakt med båda sina föräldrar och att detta skall vara utgångspunkten för 
barnets bästa.112 Däremot är inte kontakten undantagslöst bra för barnet. 
Med anledning härav redogör FB för en rad omständigheter man vid 
bedömningen särskilt skall fästa avseende vid.113 I det fall domstolen 
kommer fram till att det finns risk för att barnet far illa skall en sådan 
omständighet väga tungt vid bedömningen av de samtliga omständigheterna. 
Denna prövning kan leda till att ett umgänge inte bör ske eller att det ska ske 
under särskilda former, exempelvis i närvaro med kontaktperson. 
Förarbetena tar däremot inte upp omständigheten att föräldern är placerad på 
anstalt som ett exempel på en sådan situation som kan föranleda att 
umgänget skall begränsas. 
 
En riskbedömning är nödvändig för att undersöka huruvida barnet kan 
komma att utsättas för våld, trakasserier eller andra kränkningar, vilket kan 
mynna ut i att ett umgänge inte är lämpligt.114 Risken finns att domstolen 
vid sin tillämpning inte problematiserar frågan för umgänget på ett djupare 
sätt och att man trots behovet av den individuella prövningen istället utgår 
från den generella ståndpunkten att barnet har ett behov av en nära och god 
kontakt.115 Det behöver inte vara ställt utom allt tvivel att förhållandet 
inträffar som gör att barnet far illa. Det anses vara tillräckligt att det finns en 
beaktansvärd risk att så kommer ske. Beviskraven för sådan omständighet är 
därför ställd lägre än i brottmål. Detta innebär att omständigheter som enbart 
resulterat i en nerlagd förundersökning kan beaktas inom bedömningen för 
umgängesfrågan.   
 
Utredningen skall ta upp alla sådana omständigheter som är väsentliga för 
domstolen att känna till, då den representerat viktigt underlag för 
domstolens beslut.116 Därför skall utredaren försöka klarlägga barnets 
inställning och sedan redovisa den för domstolen.117 Utredarens lyhördhet 
blir på så sätt central och det är av vikt att den tillsammans med domstolen 
redovisar hur de resonerar för exempelvis barnets inställning.118 Genom att 
klargöra hur socialnämnd respektive domstol resonerat skapar man 

                                                 
112 FB 6:2a 1 st.  
113 FB 6:2a 2 st.  
114 Prop. 2005/06:99, sid. 42. 
115 Eva Ryrstedt, Barnets bästa och vilja i domstol. 
116 Prop. 2005/06:99, sid. 37 ff. 
117 Aas., sid. 45 f. 
118 Aas., sid. 40 och sid. 47. 
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transparens i för hur bedömningen går till och undviker på så sätt att den 
görs slentrianmässigt.119 

3.2.4 Verkställigheten 
Umgänget kan upprätthållas genom att barnet och föräldern träffas, eller 
genom att de har annan kontakt.120  Före lagändringen 2006 fanns inget 
direkt lagstöd för beslut om umgänge genom annan kontakt, exempelvis 
brev eller telefon. Det presumerades då att föräldrar normalt sett kunde 
komma överrens om i vilket utsträckning barnet skulle ha sådan annan 
kontakt. Däremot finns det föräldrar och barn med särskilda situationer som 
därför kan vara i behov av att annan kontakt är reglerad. Idag kan domstolen 
därför i undantagsfall även besluta om sådant umgänge och socialnämnden 
får även godkänna avtal som slutits mellan föräldrar i dessa frågor. Däremot 
saknas liknande reglering för umgänge med annan närstående än förälder.  
 
Att reglera annan umgängesrätt än att barnet och föräldern träffas signalerar 
att den frånvarande föräldern spelar en viktig roll i barnets liv och 
utvidgningen av umgängesrätten är inte avsedd att begränsa barnets rätt att 
träffa den andra föräldern. Behovet av sådan reglering är också relevant i det 
fall då distansen mellan barn och förälder är för stor för att annars 
upprätthålla ett umgänge i egentlig utsträckning. Det är även till fördel för 
de barn som är i behov av att etablera eller återuppta kontakt med föräldern 
som tidigare varit bristfällig eller bruten. Det fanns ett fåtal argument emot 
att domstol skulle kunna besluta om umgänge genom exempelvis brev eller 
telefon, då det ansågs finnas risk att det minskar samarbetsviljan mellan 
föräldrarna. Regeringen avvisade sådant argument i propositionen genom att 
konstatera att sådan risk är att anse som liten, vilket även styrktes av den 
erfarenhet andra nordiska länder hade av en liknande reglering.121 
 
Det är barnets föräldrar som gemensamt har ansvaret för att umgänget så 
långt som möjligt tillgodoses med den förälder som barnet inte bor 
tillsammans med. Och för de fall det finns en särskild förordnad 
vårdnadshavare, har den ett motsvarande ansvar.122 Ansvaret för att 
umgänget tillgodoses gäller oberoende om föräldrarna har gemensam eller 
ensam vårdnad och även för de fall vårdnadshavaren är särskilt förordnad.123  
 
Umgängets ansvar omfattar även barnets kontakt med annan som står barnet 
särskilt nära. Sådan person kan exempelvis vara mor och farföräldrar, 
tidigare fosterbarnsföräldrar, familjehemsföräldrar, styvföräldrar eller andra 
släktingar. För de fall då ett bristande umgänge beror på vårdnadshavaren är 
det en uppgift för socialtjänsten att belysa för vårdnadshavaren att den skall 
beakta barnets behov.124 

                                                 
119 Prop. 2005/06:99, sid. 40. 
120 FB 6:15 1 st.  
121 Prop. 2005/06:99 sid. 54 f. 
122 FB 6:15 2 st. 
123 Karnov lagkommentar till 6:15b 1 st. 
124 Prop. 2005/06:99, sid. 56 f. 
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Om barnet står under gemensam vårdnad ålägger det den föräldern barnet 
bor hos att lämna sådana upplysningar som kan främja umgänget till den 
förälder barnet inte bor hos. Däremot kan undantag göras om särskilda skäl 
talar mot att sådan information lämnas. Om barnet enbart står under en 
förälders vårdnad skall sådana upplysningar lämnas till den förälder som 
inte är vårdnadshavare eller annan som står barnet särskilt nära. Denna 
bestämmelse tar huvudsakligen sikte på personer vilka barnet får umgås 
med. Däremot kan den även gälla i förhållande till andra personer såsom 
socialtjänstemän vilka kan bidra till att umgänget fungerar väl.125 

3.2.5 Frihetsberövandets aktuella 
konsekvenser för vårdnaden 

Givetvis påverkas umgängesrättens utformning efter frihetsberövandet av 
den vårdnadssituation som tidigare varit gällande i familjen. Barnen har rätt 
till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. De skall även behandlas 
med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling.126 Vid ett frihetsberövande 
aktualiseras svårigheter för den intagne föräldern att ta detta ansvar. Om 
barnet sedan tidigare står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna har 
även den frihetsberövade föräldern ansvar för barnets personliga 
förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Den skall 
även svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
ålder, utveckling och övriga omständigheter samt även se till att barnet får 
en tillfredsställande försörjning och utbildning.127 
 
Av förarbetena framgår det att den gemensamma vårdnaden är ett viktigt 
inslag i en önskvärd utveckling mot en starkare betoning av barnets 
intressen. Detta då det utökar möjligheterna för barnet att få tillgång till 
båda sina föräldrar och att vid bemärkelse främja barnets bästa och det anses 
att ett gemensamt rättsligt ansvar ofta bidrar till det. Det betonas även att det 
för de allra flesta föräldrar som separerar är självklart att vårdnaden 
fortsätter vara gemensam, detsamma gäller för de föräldrar som aldrig bott 
tillsammans.128 
 
När en förälder plötsligt rycks bort genom frihetsberövandet kan det tänkas 
aktualisera ett ifrågasättande hos den andra föräldern. Kanske uppstår 
frågeställningar om den frihetsberövade förälderns fortsatta lämplighet som 
vårdnadshavare och svåra samarbetsproblem som senare grundar en önskan 
om överflyttning av den tidigare gemensamma vårdnaden. Det kan därför i 
samband med frihetsberövandet bli aktuellt att ansöka om att vårdnaden 
enbart skall anförtros en av föräldrarna. Rätten får inte besluta om 
gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Däremot kan en 

                                                 
125 FB 6:15 4 st. 
126 FB 6:1. 
127 FB 6:2. 
128 Prop. 2005/06:99, sid. 50 f.  
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ändring av vårdnaden prövas om en, eller båda, föräldrarna för talan om det 
och rätten skall vid beslutet fästa avseende särskild vid eventuella 
samarbetssvårigheter.129  Om förälderns på utsidan beslutar sig för att 
ansöka om ensam vårdnad skall rätten pröva de skäl som föräldern framför, 
då det framgår av förarbetena att schablonmässiga beslut om gemensam 
vårdnad mot ena förälderns vilja inte skall tas.130  
 
Det kan även tänkas att frihetsberövandet är en följd av den intagnes våld 
eller övergrepp mot den andre föräldern, och i de situationerna blir skälen 
för önskan om den ensamma vårdnaden ytterst relevanta. Om föräldern 
utsatt barnet eller någon annan familjemedlem för våld, trakasserier eller 
annan kränkande behandling, anses det i princip vara bäst för barnet att den 
föräldern inte får ta del i vårdnaden. Detta då de knappast kan anses möjligt 
att tillgodose barnets behov av trygget och omsorg. Frihetsberövandet kan 
även leda till samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, vilket kan vara ett 
resultat av den besvikelse som infinner sig eller kanske enbart en följd 
svårigheten för kontaktens fortsatta upprätthållande.  
 
Det framgår av både FB och förarbetena att samarbetssvårigheter är en 
omständighet som väger tungt vid fördelningen av vårdanden. Den 
gemensamma vårdnaden förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda 
konfliktfritt samarbete, vilket innebär att de måste kunna hantera delade 
meningar som rör barnet på ett sätt som inte får negativa konsekvenser.131  
 
Oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam, är det umgängesrätten som 
reglerar den kontakt som fortsättningsvis blir aktuell mellan barnet och den 
frihetsberövade föräldern.132 Däremot har vårdnadsprövningen betydelse för 
barnet då den ofta är mycket uppslitande och tvisteförhandlingar, utom och 
inom rätta, bör därför undvikas.  

3.3 Kriminalvårdens betydelse för 
verkställigheten 

När det har konstaterats att umgänget med den frihetsberövade föräldern är 
förenligt med vad som är bästa för barnet aktualiseras större delen av den 
problematik frihetsberövandet innebär för umgänget, nämligen de 
begränsningar kriminalvården innebär för verkställigheten. För många andra 
barn föreligger ingen lagreglering för hur kontakten med föräldern skall se 
ut, däremot är barnen till de intagna föräldrarna begränsade till det umgänge 
kriminalvårdens regleringar tillåter.   
 
Då kriminalvården är en statlig myndighet lyder den under regering och 
riksdag och arbetet regleras bland annat av förordningen för instruktioner 
för kriminalvården, vilken innehåller övergripande regler för organisation, 
                                                 
129 FB 6:5. 
130 Prop. 2005/06:99, sid. 50.  
131 FB 6:5 samt Prop. 2005/06:99, sid. 50 ff. 
132 6:15 FB. 
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arbetssätt, handläggning etc. Förordningen ligger till grund för den interna 
arbetsordningen som varje myndighet utformar. Vidare skall 
kriminalvårdens arbete vara i linje med myndighetsförordningen, då den är 
en förvaltningsmyndighet under regeringen. Regleringen i denna är mer 
övergripande och får inte direkta effekter för de barn vars föräldrar är 
frihetsberövade då bestämmelserna främst tar sikte på hur ledning skall vara 
sammansatt, vilket ansvar ledningen har och vad som är myndighetens 
uppgifter.133 
 
Mer relevant för betydelsen för umgängets verkställighet blir de dokument 
som närmare reglerar kriminalvårdens arbete. Dessa dokument, lagar, 
förordningar och föreskrifter, ger myndigheten både rättigheter och 
skyldigheter i sitt utövande gentemot de intagna och får även indirekta 
effekter för barnen.  Däribland kan nämnas fängelselagen, häkteslagen samt 
KVFS.134 Däremot får regleringarna inte enbart konsekvenser för de 
intagna. När umgängesrätten är konstaterad, och i linje med de 
bestämmelser jag tidigare redogjort för, är det av stor betydelse att den 
verkställs i enighet med kriminalvårdens bestämmelser. Regleringar som 
annars är tänkta att reglera myndighetens förhållande och situationen för de 
intagna blir därför även relevanta att beakta inom ramen för uppsatsen.  

3.3.1 Barnperspektivet inom kriminalvården 
Som jag nämnde inledningsvis i uppsatsen är barnperspektivet centralt inom 
den svenska politiken för barn och unga. Av Barnkonventionen framgår 
staternas skyldigheter och intentionerna i bestämmelserna är att barnens 
rättigheter skall genomsyra alla beslut som rör dem. Då kriminalvården är 
en myndighet får konventionen även betydelse för hanteringen av de 
intagnas barn. Däremot innehåller den speciella bestämmelser för 
situationen då den intagna är ung och avtjänar ett fängelsestraff. Detta då 
den intagnas eventuellt låga ålder innebär ett ökat ansvar för myndigheten, 
däribland ansvaret för att förebygga återfallandet i brott. Det är därför av 
central betydelse att den unge inte placeras tillsammans med andra intagna 
som kan komma att ha negativa effekter på möjligheten till ett liv utan 
kriminalitet och att myndigheten motverkar den unges utveckling mot en 
kriminell identitet.135 
 
Det framgår även av Barnkonventionen att ett frihetsberövat barn skall 
behandlas humant och med repsekt och den unges behov skall beaktas med 
hänsyn taget till åldern. Av konventionen framgår även inställningen att de 
frihetsberövade barnen skall hållas åtskiljda från vuxna, om inte annat kan 
anses vara förenligt med barnets bästa och att den intagna skall ha rätt till 
kontakt med sin familj, genom brevväxling och besök, vilket enbart i 
undantagsfall skall kunna begränsas.136 

                                                 
133 http://kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Styrdokument/, hämtad 22/9-2011. 
134 http://kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Lagar-forordningar-och-foreskrifter/, 
hämtad 22/9-2011. 
135 Prop. 2009/10:135, sid. 67. 
136 Barnkonventionen art. 37.c. 
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Regleringen för de barn som finns på utsidan, barnen till de frihetsberövade, 
är inte lika tydlig. Som jag nämnt tidigare är visserligen barnets rätt till 
kontakt med föräldern reglerad både i Barnkonventionen137 och i FB.138 
Däremot finns det ingen särskild reglering för dessa barn, vilket det finns för 
de barn och unga som är frihetsberövade.139 Givetvis har kriminalvården ett 
ansvar att tillgodose barnets behov och rättigheter trots att deras relation 
enbart indirekt påverkas av frihetsberövandet. Däribland innefattar ansvaret 
barnets behov av en upprätthållen kontakt till den frihetsberövade föräldern 
samt att myndigheten är skyldig att ingripa till skydd för barnet.140  
 
Det följer av SoL att var och en, både myndighet och enskild, har en 
skyldighet att ingripa när man får kännedom om ett förhållande som kan 
innebära skada för ett barn. Kriminalvården är därför skyldig att genast 
anmäla till socialnämnden om den i sin verksamhet får kännedom om något 
som kan innebär att barnet är i behov av skydd från nämnden. 
Anmälningsskyldigheten omfattar även de anställda inom kriminalvården.141 
Därför skall samtliga sådana upplysningar lämnas som kan vara av 
betydelse för utredningen av barnets behov av skydd. Det är av central 
betydelse att kriminalvården beaktar och tar denna anmälningsskyldighet på 
allvar då det är centralt för socialtjänstens kännedom om barnens existens 
och avgörande för att möjliggöra beslut om utsatthet föreligger, vilket 
senare kan legitimera ingripande och åtgärder från nämndens sida.142   
 
Det har även i förarbetena betonats att kontakten mellan barn och 
frihetsberövade föräldrar värdesätts, vilket sker genom umgängesrätten. 
Däremot har personalen i enighet med anmälningsplikten även ett ansvar när 
det gäller umgängets effekter på barnet. Det ingår därför i den anställdes 
ansvar att göra en bedömning för hur umgänget kommer se ut under 
anstaltsvistelsen, inom vilken olämpliga och skadliga miljöer på anstalten 
kan tas i beaktande. Anmälningsplikten kan även aktualiseras i samband 
med en eventuell frigivning om möjlig slutsats kan dras att den intagna inte 
kommer kunna sköta umgänget eller att barnet är i behov av särskilt stöd. 
Även avtjänandet av ett långt straff och brist på tidigare kontakt mellan 
intagen förälder och barn kan beaktas inom ramen för 
anmälningsskyldigheten.143  

3.3.2 Ytterligare begränsning vid restriktioner 
Häkteslagen ändrades senast 2010 och innehåller bestämmelser om 
verkställigheten av beslut om häktning och vissa andra tillfälliga 
frihetsberövanden. Av lagen framgår vad som gäller för placeringsbeslutet, 

                                                 
137 Barnkonventionen art. 9. 
138 FB 6:15. 
139 Däribland Barnkonventionen art. 37c samt Fängelselagen 2:3. 
140 Barnkonventionen art.3. 
141 SoL14:1. 
142 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållande som rör barn, sid 23 ff.  
143 Prop. 2002/03:53, sid. 62 ff.  
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vilka allmänna rättigheter den frihetsberövade har, regleringen för besök och 
kontakter, möjligheten att komplettera häktningen med restriktioner m.m.144  
 
Verkställigheten skall utformas på ett sätt så att den intagne bemöts med 
respekt för sitt människovärde och en förståelse för den svåra situation 
frihetsberövandet innebär.145 De negativa följderna av häktningen skall 
därför motverkas och hjälp skall erbjudas i den mån det är lämpligt och den 
intagna samtycker till det.146 Central för de kontroll- eller tvångsåtgärder 
som vidtas är att de står i rimlig proportion till det syfte de önskar uppfylla, 
vilket innebär att den mindre ingripande åtgärden skall användas om den är 
tillräcklig.147 Kriminalvårdens grundläggande inställning för häktningen är i 
mångt och mycket samma som den för fängelse.  
 
Som jag nämnt tidigare har de häktades barn, precis som barnen till 
föräldrarna på anstalt, rätt till en upprätthållen kontakt med den 
frihetsberövade föräldern.148 Gällande häktningen är det främst regleringen 
för besök149 och restriktioner150 som innebär negativa effekter då de ytterst 
påverkar verkställigheten av barnets umgängesrätt.  Då regleringen för 
besöket är utformat på samma vis som vid anstaltsplacering, hänvisar jag till 
följande avsnitt för närmare information därom.  
 
Däremot är restriktionerna för de intagna som är misstänka för brott något 
som saknar motsvarighet i fängelselagens reglering. Som jag nämnt tidigare 
kan den som är häktad på grund av misstanke för brott utsättas för 
ytterligare inskränkningar i sin rätt till kontakt med omvärlden om det finns 
risk för att denne undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar sakens 
utredning.151 För de häktades barn får det effekter genom att den förälderns 
rätt att ta emot besök, upprätthålla kontakt genom förbindelsen med 
elektronisk kommunikation eller brev förbjuds.152 Beslutet skall prövas av 
undersökningsledaren eller åklagaren och omprövas så ofta det finns 
anledning till det.153  Däremot kan den som är häktad begära att tingsrätten 
prövar åklagarens beslut om åläggandet av restriktioner.154 
 
Av häkteslagen framgår även att kriminalvården kan, efter att restriktionerna 
hävts av domstol, besluta om inskränkningar för den häktades rätt till bland 
annat besök och telefonsamtal. Bakgrunden till denna möjlighet är den 
lämplighetsbedömningen som framgår av bestämmelserna för respektive 
rätt.155 Däremot har kriminalvårdens möjlighet att begränsa den häktades 

                                                 
144 Häkteslagen 1:1. 
145 Häkteslagen 1:4. 
146 Häkteslagen 1:5. 
147 Häkteslagen 1:6. 
148 Barnkonventionen art. 9 samt FB 6:15. 
149 Häkteslagen 3 kap.  
150 Häkteslagen 6 kap.  
151 Häkteslagen 6:1. 
152 Häkteslagen 6:2. 
153 Häkteslagen 6:3. 
154 Häkteslagen 6:4. 
155 Häkteslagen 3:1 samt 3:4. 
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kontaktmöjlighet mött kritik från JO, då det har ansetts att kriminalvårdens 
brustit i sitt ansvar att göra individuella bedömningar för begränsningen, 
samt det faktum att beslutet saknar omprövningsmöjlighet.156 

3.3.3 Fängelselagens generella reglering  
Fängelselagen är den mest övergripande lagen för kriminalvårdens arbete på 
anstalterna och innehåller bestämmelser för hur verkställigheten av 
anstaltsbeslutet skall gå till för den intagne. Då den innehåller bestämmelser 
för vilka regler som gäller för placering, besök, kontakt, särskild kontroll, 
permission samt villkorlig frigivning får den även effekter för hur 
umgängesrätten kan verkställas.157 Lagen grundläggande syfte är att 
möjliggöra kriminalvårdens bibehållande av säkerheten på anstalterna utan 
att begränsa den enskilda individens ansvar.158 Det brottsförebyggande 
syftet är centralt för regleringens utformning samt även att innehållet i 
verkställigheten skall anpassas utifrån den enskilda intagnes förutsättningar 
och behov.159 Därav skall individen vara i fokus och hänsyn tas till de skilda 
omständigheter som olika grupper av intagna har, exempelvis gruppen med 
kvinnliga intagna. Det anses nämligen att de frihetsberövade kvinnorna i 
många fall har sämre stöd från de anhöriga än de manliga, vilket kan komma 
att orsaka speciella problem för umgängesrätten då kvinnorna i större 
utsträckning är ensamma vårdnadshavare. Det ankommer därför på 
kriminalvården att utforma verkställigheten på anstalten så att kvinnornas 
behov så långt som möjligt tillgodoses.160 
 
Kriminalvårdens bemötande mot de intagna skall vara präglat av en respekt 
för människovärdet och en förståelse för de svårigheter frihetsberövandet 
innebär.161 De negativa effekterna av frihetsberövandet skall motverkas och 
verkställigheten skall därför utformas på ett sätt som möjliggör för 
anpassning till samhället för den intagna, såsom individuellt utformade 
verkställighetsplaner och åtgärder för att förhindra återfallandet i brott.162 
Frihetsbegränsningen får inte heller gå utöver vad som är nödvändigt för att 
upprätthålla ordningen och säkerheten på anstalten och kontroll- eller 
tvångsåtgärder skall därför endast användas om de är proportionerliga i 
förhållande till syftet med åtgärden. För det fall en mindre ingripande åtgärd 
är tillämplig skall den användas.163 Principen knyter an till innehållet i 
regeringsformen.164 
 

                                                 
156 
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass
=DynamX_SFS_Decision&Id=5576, hämtad den 20 december 2011. 
157 Fängelselagen 1:1. 
158 Fängelselagen 1:4. 
159 Fängelselagen 1:5 samt 1:6. 
160 Prop. 2009/10:135, sid. 67. 
161 Fängelselagen 1:4. 
162 Fängelselagen 1:5. 
163 Fängelselagen 1:6. 
164 Regeringsformen, vidare benämnd RF, 2:12. 
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Inom kriminalvården innebär principen att de kontroller eller tvångsåtgärder 
som vidtas skall utgöra det lindrigaste ingreppet för den enskilde och 
åtgärden får endast användas om den står i rimlig proportion till syftet med 
åtgärden. Därav är det av betydelse att göra en intresseavvägning i det 
enskilda fallet vilken kan leda fram till att skadeverkningarna inte är rimliga 
i förhållande till vad som eftersträvas.165 Det kan även göras en prövning av 
vilka särskilda villkor som skall gälla för verkställigheten i varje individuellt 
fall. Sådan prövning skall då genomföras så snart verkställigheten påbörjats 
eller när behov uppkommit. Det framgår däremot inte av förarbetena att 
eventuell negativ påverkan för anhöriga skall vägas in i 
proportionalitetsbedömningen trots att villkoren har betydelse för bland 
annat beslut om placering, permission, särskild permission eller 
utslussningsåtgärder.166 

3.3.4 Placeringsbeslutets betydelse 
När umgängesrätten verkställs genom barnets besök på anstalten får 
avståndet mellan barnet och anstalten betydelse för hur enkelt kontakten kan 
verkställas. Däremot har kriminalvården flera intressen att ta hänsyn till 
inom bedömningen för placeringen. Som jag nämnde ovan skall 
kriminalvården i sitt arbete inte vidta åtgärder som är oproportionerliga för 
den enskilde. Denna grundläggande princip får även betydelse för 
placeringen av den frihetsberövade då den inte får underkastas mer 
ingripande övervakning eller kontroll än vad som är nödvändigt för att 
upprätthålla säkerheten på anstalten.167 De intressen som skall vägas emot 
säkerheten är då den intagnes behov av sysselsättning, omvårdnad och en 
lämplig friginingsplanering i högsta möjliga mån.168 
 
Vid placeringen finns det även möjlighet för kriminalvården att ta hänsyn 
till den intagnes relation till familj och barn. Det framgår därför av 
förarbetena att man inom bedömningen av regleringen för placeringen kan 
vara lämpligt att placera en intagen i närheten av hemorten för att på så sätt 
förenkla kontakten mellan den intagne och familjen samt övriga närstående. 
Dessvärre har denna bestämmelse minskat i betydelse då det anses att 
frigivningen kan förberedas på anstalten oberoende av närheten till familjen, 
vilket är en följd av de nya formerna för utslussningen som infördes 2007.169 
 
Närhetsprincipens minskade betydelse har inneburit att kriminalvården idag 
istället värderar ordningen och säkerheten på anstalten högre än den 
intagnes relation med familjen. Samhällsskyddet och behovet av ordningens 
upprätthållande anses därför vägra tyngre än avståndet till hemorten.  Även 
sysselsättningen prioriteras framför familjen då den anses vara central för 
det brottsförebyggande arbetet. Med anledning av ovan är därför inte 

                                                 
165 Prop. 2009/10:135, sid. 66. 
166 Fängelselagen 1:8. 
167 Fängelselagen 2:1 1 st. 
168 Fängelselagen 2:1 2 st. 
169 Prop. 2005/06:123. 
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avståndet till hemorten någon förutsättning som enligt lagen skall ha 
betydelse inom bedömningen för placeringen.170  
 
Placeringsbeslutet avgörs genom en helhetsbedömning, dessvärre är den 
faktiska tillgången på anstaltsplatser ett hinder för att placeringen görs i linje 
med bedömningen.171 Det har även uttrycks särskild i förarbetena att oavsett 
om önskan finns att placera den intagna nära hemorten, är det främst 
platstillgången som styr placeringen.172  
 
Situationen är aningen speciell för de barn och unga som är frihetsberövade. 
För det fall den intagna är under 18 år är bedömningen av placeringsbeslutet 
något speciell. En minderårig får inte placeras så att han eller hon vistas 
tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara förenligt 
med dennes bästa.173 Denna bestämmelse har ansetts vara nödvändig för att 
lagen skall vara förenlig med Barnkonventionen.174 Av förarbetena framgår 
att intentionen skall vara central för alla bestämmelser som rör barn.  Med 
anledning av detta uppställs särskilda krav på kriminalvården rörande barn 
under arton år för bland annat placeringsbeslut och verkställighetsinnehåll 
för de som avtjänar fängelse på anstalt. Kriminalvården skall vidta åtgärder 
som aktivt motverkar den unges förmåga att utveckla eller befästa sin 
kriminella identitet.175  
 
Givetvis skall även beslutet för placeringen allmänt vara präglat av 
barnperspektivet då kriminalvården, som myndighet, har ett ansvar att 
arbeta i linje med begreppet. Därför skall barnets bästa särskilt 
uppmärksammans för det fall barnet är en nära anhörig till den intagne. Vad 
som egentligen gäller för kriminalvårdens placeringsbeslut kan därför 
uppfattas som aningen oklart, då man i propositionen inte uttryckligen vill 
lägga för stor vikt vid närheten till hemorten och andra aspekter istället 
anses vägra tyngre vid beslutet. Däremot framgår det av kriminalvårdens 
årsredovisning att hänsyn tas till barnperspektivet och att det är barnets 
behov som skall tillgodoses och inte förälderns, vilket i sådana fall skulle 
kunna innebära att eventuella barn påverkar placeringsbeslutet så att den 
intagne placeras på anstalt med besökslägenhet.176 

3.3.5 Besöket 
Den svenska umgängesrätten möjliggör för olika former av kontakt mellan 
förälder och barn.177 Däremot har inte situationen alltid varit så, och kontakt 
via telefon och e-post är något som tillkommit på senare år, vilket även 
inneburit att nya former tillkommit för kontakten för de barn som har en 

                                                 
170 Prop. 2009/10:135, sid 71 f. 
171 Aas., sid. 71 f.  
172 Aas., sid 70. 
173 Fängelselagen 2:3. 
174 Barnkonventionen art. 37c- 
175 Prop. 2009/10:135, sid 72 f.  
176 Aas., sid 67 ff.  
177 FB 6:15. 
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frihetsberövad förälder.178 När umgängesrätten skall verkställas blir 
kriminalvårdens arbete som mest betydande och avgörande när det sker 
genom besök. Hur myndigheten arbetar med barnperspektivet blir då 
centralt för hur barnet uppfattar besöket och det är därför av vikt att den tar 
sitt ansvar och minskar de eventuella negativa effekter besöket kan föra med 
sig.   
 
Det är viktigt för en frihetsberövad person, dennes familj samt barn, att 
möjliggöra upprätthållandet av kontakten genom besök för att minska de 
negativa följderna av frihetsberövandet. Däremot måste kriminalvården 
även se till andra intressen, såsom säkerheten på anstalten. I takt med 
besöken ökar risken för att narkotika eller andra föremål förs in samt risken 
för planering av fortsatt brottslighet.179 För att en intagen skall få mottaga 
besök måste därför en lämplighetsbedömning göras, innebärande att besök 
endast kan tas emot om det lämpligen kan ske. Besöket kan vägras om det 
anses äventyra säkerheten, motverka den intagnes anpassning i samhället 
eller för det fall då det kan vara till skada för den intagne eller någon 
annan.180  
 
Vid bedömningen om vad som lämpligen kan ske avses de praktiska 
förutsättningarna för besöket, såsom vad som är möjligt med anledning av 
anstaltens rutiner, besöksrum samt tillgången till personal. Normalt 
accepteras inte besök av en person som avtjänar fängelsestraff eller är 
föremål för frivård, däremot kan undantag mot detta hinder göras om 
personen är närstående och besöket kontrolleras.181  
 
Regleringen är viktig för att upprätthålla kontakten med anhöriga och andra 
personen utanför anstalten. Det anses även vara angeläget att barn ges 
möjlighet att besöka sin förälder som är intagen om det är förenligt med 
barnets bästa. Av humanitära skäl skall tillämpningen av vägrandsgrunderna 
användas restriktivt för den intagnes rätt att träffa till exempel maka, make, 
sambo eller förälder. Däremot kan begränsningen av denna rätt vara 
nödvändig i det enskilda fallet.182 De besök som görs av närstående skall 
prioriteras vid fördelningen av tiderna och för det fall besöket görs i en 
besökslägenhet skall besök av barn prioriteras.183 Även då barnets besök 
anses vara förenligt med barnets bästa är besöket endast tillåtet om barnet är 
närstående till den intagna. Barnet bör även ha sällskap av en annan vuxen 
under besöket, en sådan vuxen kan vara vårdnadshavare, person från 
socialtjänsten eller någon annan som barnet har särkilt förtroende för.184 
 
Kriminalvården kan om det är nödvändigt för säkerheten besluta om att 
genomföra inpasseringskontroller vid besöket.185 Beslutet innebär att alla 
                                                 
178 Prop. 2005/06:99, sid. 54 f.  
179 Prop. 2009/10:135, sid. 83. 
180 Fängelselagen 7:1. 
181 KVFS, sid. 22. 
182 Prop. 2009/10:135, sid. 142 ff. 
183 KVFS, sid. 22. 
184 KVFS, sid 23. 
185 Fängelselagen 8:11. 
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som passerar in på anstalten skall undersökas och syftet är att söka efter 
otillåtna föremål. Den allmänna inpasseringskontrollen skall genomföras på 
ett sätt som inte påverkar det förtroendefulla förhållandet mellan den intagna 
och bland annat barn. Därför skall särskild hänsyn visas barn som besöker 
anstalt och det finns utrymme att undanta barn från kontrollen om det finns 
särskilda skäl för det i det enskilda fallet. Besöket kan även kontrolleras 
genom övervakning av personal eller verkställas i ett besöksrum där 
eventuell överlämning av föremål är omöjlig. Grunderna för sådan 
begränsning för besöket är om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.186 
Personalens kontroll under besöket möjliggör även att den kan kontrollera 
vad som sägs. För det fall besökaren är ett minderårigt barn kan fysisk 
kontakt med den intagna medges efter en individuell bedömning.187  
 
Båda formerna av kontroll över besöken innebär en inskränkning både för 
den intagne, men även för besökaren i jämförelse med ett obevakat besök. 
Därför anses det enligt förarbetena som nödvändigt att den minst 
inskränkande besöksformen vidtas och att inskränkning endast är aktuell då 
det är nödvändigt utifrån säkerhetsskäl. Bedömningen skall då ta sikte på 
syftet i det enskilda fallet. Det kan däremot anses som oklart vilken kontroll 
som leder till störst inskränkning. Vid ett kontrollerat besök kan personalen 
ta del av hela samtalet i jämförelse till när besöket sker i besöks rum och 
den intagne och besökaren kan tala ostört.188  Besöket kan även villkoras av 
att besökaren skall underkastas kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning, 
för det fall det är nödvändigt av säkerhetsskäl.189   
 
Som jag nämnt tidigare är en målsättning för regeringens politik att 
barnperspektivet skall genomsyra alla åtgärder som rör barn, men anledning 
av Barnkonventionen. Därför har BO särskilt framhållit att besök i 
besöksrum med glasruta inte bör ske för det fall besökaren är ett underårigt 
barn som besöker sin förälder. I detta sammanhang är det därför att anse 
som mindre inskränkande att besöket övervakas av personal, då det 
möjliggör för fysisk kontakt mellan föräldern och barnet. Däremot skall 
glasrutebesöken inte i samtliga fall vara undantaget barnens besök då det i 
ett fåtal fall kan vara påkallat.190  
 
Av kriminalvårdens föreskrifter framgår det att begräsning av kontrollen vid 
besök kan ske för det fall besökaren är ett barn. Detta innebär att trots att det 
föreligger risk att otillåtet föremål lämnas över i samband med besöket kan 
det finnas skäl mot att genomföra besöket i besöksrum, med anledning av 
barnet. Samma motiv möjliggör även att barnbesök är ett sådant särskilt skäl 
som kan grunda rätt till kroppskontrakt.191 Med hänsyn till barnet skall även 
särskild kontroll vidtagas vid barnets besök för att kontrollera att barnet inte 
används och utnyttjas i brottsligt syfte. Ovanstående innebär att särskild 

                                                 
186 Fängelselagen 7:2. 
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hänsyn alltid skall prägla barnets besök med en nära anhörig som är intagen 
på anstalt. Och eventuella kontrollåtgärder skall föregås av en dialog med 
både vårdnadshavare och socialtjänsten.192 

3.3.6 Kontakt på annat sätt 
Umgängesrättens utveckling möjliggör även idag för andra typer av kontakt 
än fysisk kontakt.193 Även kriminalvårdens regleringar har bestämmelser för 
sådana kontakter, däribland elektronisk kommunikation. Även denna 
kontakt ska genomgå en lämplighetsprövning som beaktar säkerhet, 
anpassningsmöjligheterna i samhället samt om det kan vara skada för den 
intagne eller någon annan.194 Bestämmelsen omfattar inte bara 
telefonkontakt utan all elektronisk kommunikation mellan intagen och 
annan person faller in under benämningen. Därför kan kontakten 
upprätthållas genom exempelvis mobiltelefoni, internet eller e-post.  
 
Precis som för bestämmelserna för besök skall kontakten enbart genomföras 
om det lämpligen kan ske. Vid lämplighetsbedömningen tar man hänsyn till 
anstaltens möjligheter, utrustning samt rutiner. Av förarbetena framgår 
vidare att upprätthållandet av kontakten med barn är angeläget och att så 
skall ske så länge det är förenligt med barnets bästa. Den elektroniska 
kommunikationen skall kontrolleras om det är nödvändigt utifrån 
säkerhetsskäl. För det fall kontrollen skall genomföras skall både den 
intagne och den som han eller hon ska stå i förbindelse med i förväg 
informeras.195  

3.3.7 Samtycke till kontakten  
Den person som den intagne vill mottaga besök ifrån eller kommunicera 
med skall tillfrågas innan kontakten sker. Vid förfrågan skall även 
information lämnas om huruvida samtycke finns för att registreras i 
kriminalvårdens datasystem samt att kriminalvåden kan komma att 
undersöka huruvida personen är dömd eller misstänkt för brott samt inhämta 
upplysningar om dennes personliga förhållande. Besökaren har även rätt att 
få information om eventuell kroppsvisitering vid besöket. 196 
 
Det framgår även av kriminalvårdens allmänna råd att FB:s bestämmelser är 
avgörande för beslutet samt att vårdnadshavaren kan ha att ta ställning till 
om samtycke lämnas för det fall besöket eller kommunikationen gäller ett 
barn. För det fall personen som den intagna vill kontakta inte samtycker, 
skall den inte beviljas tillstånd till kontakten. Däremot kan en situation där 
kontakten är uppenbart befogad, såsom brådskande åtgärder som rör 
gemensamt barn, godkännas trots att samtycke saknas.197 

                                                 
192 Prop. 2009/10:135, sid. 85. 
193 FB 5:15. 
194 Fängelselagen 7:4. 
195 Prop. 2009/10:86, sid 85 f. 
196 KVFS, sid. 27. 
197 KVFS, sid. 27. 
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3.3.8 Barnets möjlighet att bo på anstalten 
Om det kan anses vara till barnets bästa kan en intagen medges att ha med 
sig sitt spädbarn i anstalten. Med spädbarn avses i bestämmelsen ett litet 
barn under de allra första levnadsåren. Bedömningen skall göras av 
kriminalvården i det enskilda fallet, för det fall det är förenligt med barnets 
bästa. För att bedömningen skall kunna genomföras på korrekta grunder 
kärvs det att kriminalvården samråder med socialtjänsten innan de avser att 
medge beslutet. En riktlinje för sådant medgivande kan vara att den intagnes 
återstående strafftid i anstalt är kort eller att det inte finns något annat 
lämpligt placeringsalternativ. Följden av ett medgivande aktualiserar även 
krav på den intagnes tillgång till nödvändig utrustning och sysselsättning 
som möjliggör vård av barnet.198  

3.4 Socialtjänstens roll 

3.4.1 Generella riktlinjer för arbetet 
Familjens situation innan frihetsberövandet kan vara av varierande art. 
Oberoende av om föräldrarna bott tillsammans, haft gemensam eller ensam 
vårdnad, kan det plötsliga frihetsberövandet aktualisera svårigheter som 
initierar någon form av stöd från socialtjänsten.  
 
Socialtjänstens åtgärder som rör barn skall särskilt beakta det barnet 
kräver.199 Perspektivet är linje med både Barnkonventionen200 och FB:s 
reglering.201 Betydelsen av barnets bästa innebär att deras situation förstärks 
inom socialtjänstens arbete och barnets situation skall uppmärksammans när 
en ansökan om bistånd eller annan insats handläggs inom myndigheten.202 
 
För att skapa en transparens i begreppets betydelse är det av vikt att 
socialtjänsten dokumenterar sina överväganden för att möjliggöra en insikt i 
hur man fattat beslutet. Vad som anses vara barnets bästa är inte alltid helt 
givet. Då begreppet är relativt kan det leda till att olika personer uppfattar 
begreppet på olika sätt, även skiljaktigheter i hur man uppfattar barnets vilja 
kan förekomma. Däremot står begreppet inte i motsatsförhållande till 
vuxenperspektivet. Många gånger mår barnen bra om de vuxna mår bra, 
men om eventuell intressekonflikt skulle uppkomma väger barnets tyngre.203 
 
När föräldern frihetsberövas kan barnet komma i kläm och nämnden har då 
ett ansvar att bistå med hjälp och stöd. Av nämndens generella reglering 
framgår det att den skall verka för att barn växer upp under trygga och goda 

                                                 
198 prop. 2009/10:135, sid. 27. 
199 SOL 1:2. 
200 Barnkonvention art. 3. 
201 FB 6:2a. 
202 För vidare läsning rekommenderas Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten, sid 29 ff. 
203 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid. 11 f.  
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förhållanden och den skall tillsammans med familjer främja barnens goda 
utveckling.204   När föräldern frihetsberövas kan det leda till att barnet visar 
tecken på ogynnsam utveckling och nämnden skall då uppmärksamma och 
följa detta barn och vid behov erbjuda skydd och stöd. Vid sådan situation 
kan även barnets bästa motivera att vård och fostran fortsättningsvis skall 
ske utanför hemmet, genom familjehem eller HVB.205 Behovet av stöd kan 
även aktualiseras i den vanliga umgängestvisten som kan uppkomma i 
samband med frihetsberövandet, eller om den frihetsberövade föräldern 
varit ensam vårdnadshavare, när vården i det egna hemmet upphör. 
 
Frihetsberövandet kan därför kräva att socialnämnden handlar aktivt för att 
ge det stöd och skydd barnet är i behov utav. Vanligtvis skall insikten i vad 
som anses vara bästa för barnet arbetas fram i samarbete med hemmet,206 
och beslutet kan leda till resurser som exempelvis kontaktperson.207 Denna 
särskilda person har i uppgift att hjälpa den enskilde i dennes personliga 
angelägenheter. På så sätt kan den fungera som ett stöd och hjälpa på olika 
sätt. Vanligtvis är det lekmän som rekryteras av socialtjänsten och 
uppdraget inom ramen för uppsatsen kan exempelvis vara att närvara vid 
eventuellt umgänge med den frihetsberövade föräldern.208  
 
När föräldern är frihetsberövad kan det påverka den bedömning som skall 
genomföras utifrån det enskilda behovet och de egna resurserna. Om det 
skulle anses att missförhållandena är så allvarliga och ett avhjälpande inte 
kan bli aktuellt i samarbete med föräldrarna kan en utredning initieras om 
behov föreligger för vård med stöd av lagen om vård av unga.209 Som jag 
nämnt tidigare är utgångspunkten för socialtjänstens arbete att den enskildes 
självbestämmande och integritet väger tungt. Däremot finns det 
begränsningar för hur långt principen om självbestämmande210, vilken gäller 
för bland annat omhändertagandet av barn enligt LVU. En utredning kan 
nämligen initieras utan samtycke och behovet av vård väger tyngre än rätten 
till självbestämmande och integritet.211 
 
I övrigt innebär även frihetsberövandets eventuella aktualisering av 
umgängesfrågan ett allmänt ansvar för socialnämnden, då den skall 
tillgodose det särskilda stöd och hjälp som kan behövas i samband med 

                                                 
204 SoL 5:1. 
205 SoL 6:1. 
206 SoL 5:1. 
207 SoL 3:6. 
208 Socialstyrelsen, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, sid 232. För 
vidare läsning rekommenderas Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid. 36 ff.  
209 Vidare benämnd LVU. 
210 Av Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid 7 f., framgår det att den grundläggande 
utgångspunkten i socialtjänstreformen är självbestämmande och frivillighet. Socialtjänsten 
ska präglas av erbjudande och service, vilket innebär att den enskilde själv har möjlighet att 
bestämma huruvida den vill ta emot erbjudande om en viss socialtjänst eller inte. Ingen 
skall påtvingas sociala tjänster. Däremot står detta inte i konflikt med att försöka övertala 
den enskilde att ta emot en viss insats.   
211 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid. 12. För vidare läsning rekommenderas 
Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården, sid. 87 ff. 
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tvisten eller förordnandet av särskilda vårdnadshavare som blir aktuellt vid 
en familjehemsplacering.212 

3.4.2 Samarbetet mellan myndigheter 
Som jag nämnde under avsnittet för kriminalvården är det av vikt att 
myndigheterna samarbetar för att få kännedom av vilka barn som berörs 
negativt av frihetsberövandet, vilket även framgår av SoL. Nämnden skall 
nämligen samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs och även verka för ett sådant samarbete.213 För att stärka barnen i de 
utsatta situationerna är insatser och upptäckten av central betydelse. Flera 
olika samhällsorgan och verksamheter, däribland kriminalvården, har därför 
anledning att vara särskilt uppmärksamma på dessa barn. När föräldern 
frihetsberövas aktualiseras ett komplext problem och ett förhållande som 
kan kräva att olika kompetenser och resurser från skilda myndigheter arbetar 
tillsammans. Det är därför av vikt att verksamheterna skapar gemensamma 
mål för att möjliggöra framgång för sådant samarbetet. Däremot är 
initiativtagandet för sådant samarbete under socialnämndens ansvar.214  

3.4.3 Familjehem och HVB 
Beroende på hur familjesituationen sett ut innan frihetsberövandet kan vård 
utanför hemmet bli aktuellt för barnet, såsom familjehemsplacering eller 
hem för vård eller boende. Det är då socialnämndens ansvar att barnet får 
god vård i sådant extern hem och att vården utformas på ett sätt som främjar 
barnets samhörighet med anhöriga, närstående och kontakt med 
hemmiljön.215 Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot barnet för stadigvarande vård och fostran och vars 
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.216 Även ett hem för vård eller boende 
är under nämndens försorg och avser ett hem som tar emot barn för vård 
eller behandling i förening med ett boende.217 Det kan därför vid 
frihetsberövandet bli aktuellt att socialnämnden sörjer för barnets behov att 
vårdas och bo i ett annat hem än det egna, då situationen kan vara den att 
vårdnadshavaren och boendeföräldern är frihetsberövad. Barnet skall då 
placeras i ett familjehem eller ett så kallat HVB.  
 
Nämndens ansvar omfattar även att hemmen är kvalitetssäkrade och ger 
barnen god vård, vilket kräver omsorgsfullt planerade placeringar och en 
noggrann uppföljning av hur barnet utvecklas. Det är även centralt att 
barnets kontakt med anhöriga och andra närstående främjas, då det är av stor 
betydelse för barnets utveckling och upprätthållandet av kontakten 
framöver. Därför är det fördelaktigt om barnets placering i möjligaste mån 

                                                 
212 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid. 61 ff.  
213 SoL 5:1a. 
214 Bergstrand, Socialtjäntlagen 2010, sid 63 ff.  
215 SoL 6:1. 
216 SoF 3:2. 
217 SoF 3:1. 
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sker i den geografiska närheten, vilket är i enighet med en av socialtjänstens 
vägledande principer.  
 
Närhetsprincipen är nära förknippad med helhetsprincipen, innebärande att 
man skall utgå från barnets sociala eller psykologiska problem inte kan lösas 
isolerat från närstående, den sociala miljön och sammanhang.218 Därför bör 
familjehemsplacering och HVB ske så nära hemmiljön som möjligt. Med 
anledning härav kan konkurrens uppstå mellan övriga närstående och den 
frihetsberövade föräldern placering, samt den försvårade omständigheten att 
förälderns anstaltsplacering kan förändras under avkunnandet. De långa 
resorna mellan barnet och anstalten kan därför hämma att kontakten mellan 
familjehemmet/barnet och den intagna föräldern verkställs.219  
 
Däremot är de externa hemmen inte de ända lösningarna som står till buds. 
Det skall i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig 
eller annan närstående, och om så är fallet huruvida det kan anses vara 
förenligt med barnets bästa.220 Det har dock tidigare riktats kritik mot 
socialnämnden för att den inte varit tillräckligt lyhörd för denna 
placeringsmöjlighet.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
218 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid. 8 
219 Bergstrand, Socialtjänstlagen 2010, sid. 86 ff.  
220 SoL 6:5. 
221 Bergstrand, Socialtjäntlagen 2010, sid 89. För vidare läsning rekommenderas Mattson, 
Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården, sid 81 ff.  
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4 En utblick i praktiken 

4.1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag försöka fånga de praktiska aspekterna som är 
relevanta för att umgängesrätten och myndigheternas arbete skall kunna 
anses vara i linje med barnets bästa. För att möjliggör detta är det 
nödvändigt att gå utanför juridiken och undersöka de social aspekter som är 
av betydelse för barnets helhetsintryck och därför nödvändigt för 
myndigheterna att beakta.  
 
Jag kommer även att ta upp den kritik som tidigare riktats mot 
myndigheterna för att senare i analysen återkomma till denna för att 
konstatera huruvida förändringarna är att anse som tillräckliga. Jag kommer 
också redogöra för mitt besök på anstalten i Ystad då jag anser det vara av 
intresse och nödvändigt för få en bild av hur barnets umgänge med den 
frihetsberövade föräldern går till i praktiken.  
 

4.2 Barnen som osedd grupp 
Barnen till de frihetsberövade föräldrarna har sedan länge varit en osedd 
grupp i vårt samhälle, trots att tusentalsbarn varje år har en förälder som 
antingen är häktad eller placerad på anstalt. Även fast barnen inte kan hindra 
eller påverka att situationen uppkommer straffas de hårt när föräldern rycks 
bort från deras liv. Följden av frihetsberövande kan därför aktualisera 
reaktioner som rädsla, stress, oro, nedstämdhet, reaktioner som är förenliga 
med dem som uppkommer vid förälders sjukdom eller dödsfall.222 
 
Stort ansvar för hur barnen påverkas av frihetsberövandet har både 
kriminalvården och socialstyrelsen och de fick därför i uppgift 1997 att se 
över deras förhållande som rör dessa barn. Uppdraget resulterade i en 
rapport ”Barn med frihetsberövade föräldrar” som redogjorde för en 
bristfällig kunskap inom myndigheternas arbete och initierade en vilja att ge 
barnen större uppmärksamhet inom myndigheternas arbete framöver.223  
 
Initiativet till utredningen grundade sig på att man tidigare debatterat och 
genomfört reformer för de intagna, däremot hade situationen för deras barn 
tidigare varit väldigt lite uppmärksammad. I de undantagssituationer där 
barnen tidigare varit en del i utredning hade perspektivet dessvärre enbart 
varit de vuxnas och därmed inte utgått från barnet och vad som är bäst för 
det. Därför ansåg man det vara på tiden att sätta barnets bästa i centrum, 
vilket även var i linje med de åtagande Sverige har enligt Barnkonventionen 
                                                 
222 Turesson, MOR I FÄNGELSE- mödrar och barn berättar, sid. 17. 
223 http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2004/2/skrivelse-angaende-
situationen-for-barn-med-frihetsberovade-foraldrar/. 
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samt den svenska familjerättsliga regleringen. Man slog fast att 
utgångspunkten för översynen är att barnets behov skall beaktas i alla frågor 
som rör dem och att kriminalvårdens mål så långt som möjligt skall vara att 
minska skadeverkningarna för barnen.224  
 
De förslag som gavs i rapporten 1997 hade till syfte att förbättra kontakten 
mellan de intagna och deras barn samt även att öka kännedomen om barnen 
inom kriminalvården. Eftersom det konstaterades att regleringens 
bristfällighet var hög ansåg BO det vara nödvändigt att genomföra en 
uppföljning av det material som presenterats.225 Det gjordes därför en 
enkätundersökning för att konstatera huruvida de föreslagna ändringarna 
enligt den tidigare rapporten genomförts samt i vilken utsträckning den 
påverkat det praktiska arbetet. Denna sammanställning fick namnet ”Straffa 
inte barnet”. Resultatet av underökningen och presentrationen i rapporten 
var i stora delar positiv, däremot ansågs det fortfarande finnas utrymme för 
ytterligare förbättringar, däribland förutsättningarna för barnens 
upprätthållande av en positiv och meningsfull kontakt.226 Av rapporten 
framgick det även att samverkan mellan berörda myndigheter kunde 
förbättras, då främst gällande kriminalvården och socialtjänsten.227 
 
Detsamma gällde förutsättningarna för besöken och de andra möjliga 
kontaktformerna. Man konstaterade att det mest naturliga sättet att 
upprätthålla kontakten mellan barnet och föräldern var vid permissioner. 
Däremot konstaterades det av utredningen att barnets intressen inte framgick 
av lagtexten gällande beslutet för permissionen och att hänsyn inte togs till 
barnens rättigheter i detta avseende. Vidare framgick det att skiljaktigheter i 
bedömningen förelog sinsemellan anstalterna. 228 
 
Kriminalvården fick även kritik för att de inte hade särskild personal för 
omhändertagandet om de barn som kom på besök på anstalterna och att de 
borde ha tagit del i en speciell utbildning för att vara föreberedda på de 
reaktioner barnen kunde visa. 229 
 
Men det ansågs positivt att många anstalter hade speciella besöksrum som 
var speciellt utrustade för att vara lämpliga för barnbesök.230 Det framgick 
även att en enhetlighet för möjligheten till telefonkontakt var önskad och att 
det måste utformas så att hänsyn tas till barnets rättigheter och dets behov av 
kontakt med sin förälder.231 Även möjligheten till restriktioner mottog kritik 
av BO för att undantag inte görs för den häktades barn, och Bo ansåg därför 
att huvudregeln borde vara att utfärdandet inte gäller i förhållande till den 
häktades barn.232 
                                                 
224 Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen, Barn med frihetsberövade föräldrar, sid. 7 f. 
225 Barnombudsmannen, Straffa inte barnet, sid. 8. 
226 Aas., sid. 9 f.  
227 Aas., sid. 18 f.  
228 Aas., sid. 20 ff.  
229 Aas., sid. 22 f.  
230 Aas., sid. 21. 
231 Aas., sid. 25 f.  
232 Aas., sid. 20 f.  
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att den senare rapporten slog fast 
att situationen förbättrats för barnen sedan 1997 men att det fortfarande 
finns områden där barnets rätt inte beaktas i lika stor utsträckning som är 
önskvärt och nödvändigt för åtgärderna skall anses svara mot barnets bästa. 
För att arbetet skall kunna genomföras på korrekt sätt är det även av stor 
vikt att barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om situationen.233 
 
Enligt BO har situationen för barnen till de frihetsberövade föräldrarna 
förbättrats de senaste åren. Idag skall alla anstalter ha ett barnombud vars 
uppgift är att se till att kriminalvården tar upp frågor som är aktuella för de 
intagnas barn. Däribland kan de beröra frågor om besök, telefonkontakt, 
brevkontakt och allmänt kontrollera huruvida barnets perspektiv beaktas 
inom myndighetens arbete. Införandet av barnombud är i linje med den 
rapporten ”Straffa inte barnen” och är ett steg i rätt riktning för att stärka 
rättigheten för de barn som befinner sig i den svåra utsatta situation som 
frihetsberövandet av föräldern innebär.234 
 
Syftet med tjänstens införande är att stärka barnperspektivet i 
kriminalvården och visa på hur kriminalvården bäst kan ta hand om de barn, 
vars föräldrar är frihetsberövade. De arbetar med att utbilda och stödja 
personal för att bättre förstå barnen till den föräldern som är frihetsberövad 
samt även föräldrarna, vilket däribland även omfattas av en funktion som 
stöd till den intagne föräldern i föräldrarollen. Barnombudet på varje anstalt 
är dessutom ansvarig för att besöksrummen är lämpligt utrustade för besök 
av barnen.235   
 
Dessutom arbetar kriminalvården idag även med att öka barnperspektivet 
och nya anstaltsföreskrifter har tillkommit och personalutbildning i 
Barnkonvention genomförs. Däremot belyser BO att barnen kanske inte får 
den hjälp de behöver för att bibehålla kontakten med sin förälder och 
bearbeta känslorna som är kopplade till frihetsberövandet och det är därför 
av vikt att kriminalvårdens anställda och socialtjänsten fokuserar på deras 
behov. Vidare belyser BO tyngden av de särskilt anpassade besöksrummen 
för barnen och att de är en viktig del i barnens känsla av trygghet vid 
eventuellt besök.236 Om barnen inte får rätt stöd och möjlighet till kontakt 
riskerar de även att bli nästa generations frihetsberövade.237  

                                                 
233 Barnombudsmannen, straffa inte barnen, sid. 8 f.  
234 http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2006/8/lena-nyberg-
besoker-anstalten-i-kumla/, hämtad den 19 december 2011. 
235 http://www.brottsrummet.se/Bazment/19.aspx, hämtad den 4 januari 2012. 
236 http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2006/8/lena-nyberg-
besoker-anstalten-i-kumla/, hämtad den 19 december 2011. 
237 http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2006/9/barnombud-pa-kumla/, hämtad den 
19 december 2011. 

http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2006/8/lena-nyberg-besoker-anstalten-i-kumla/
http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2006/8/lena-nyberg-besoker-anstalten-i-kumla/
http://www.brottsrummet.se/Bazment/19.aspx
http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2006/8/lena-nyberg-besoker-anstalten-i-kumla/
http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2006/8/lena-nyberg-besoker-anstalten-i-kumla/
http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2006/9/barnombud-pa-kumla/
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4.2.1 Intervju med barnombud på antalten i 
Ystad 

Då jag tagit del av kriminalvårdens styrdokument ansåg jag det även vara 
intressant att undersöka hur regleringen och barnperspektivet tillvaratas i 
praktiken. Jag bestämde mig därför för att besöka en av kriminalvårdens 
anstalter för en intervju med dennes barnombud. Första tillfället för intervju 
erbjöds av Ystad anstalt som är ett fängelse för enbart kvinnliga intagna. 
Anstalten har 65 platser i säkerhetsklass C och 14 platser i säkerhetsklass E. 
Det bör i sammanhanget observeras att säkerhetsklass C är den klass med 
högst säkerhet för intagna kvinnor.  
 
Anstalten är placerad lite utanför Ystad och vid ankomsen möttes jag av ett 
högt staket. Det kom en obehaglig känsla över mig när jag insåg att 
frihetsberövandet faktiskt är verklighet för vissa människor, familjer och 
barn. För att kunna genomföra besöket var det nödvändigt för mig att 
passera ett antal kontrollåtgärder. Då jag inte skulle besöka en intagen var 
däremot dennes särskilda tillstånd inte nödvändigt för besöket, vilket 
däremot mitt samtycke var till att kriminalvården kontrollerade mig i 
belastningsregistret. Då jag är över 18 år behövdes inte mina 
vårdnadshavares samtycke till besöket.  
 
Med godkänd kontroll av mitt belastningsregister kunde jag ringa på 
klockan utanför det första staketet och passera första grinden. Därefter 
möttes jag av ytterligare ett stängsel för att få komma in i nästa sluss. Jag 
fick visa och lämna in min legitimation, som receptionen behöll under 
besöket, samt låsa in min mobil. Det genomfördes däremot inte kontroll 
med hjälp av metalldetektor, kontroll av mina kläder, kontroll med hjälp av 
narkotikahund eller avklädnad.  
 
När legitimationen var inlämnad fick jag passera nästa sluss och fick sätta 
mig ner i väntrummet i väntan på att bli hämtad av barnombudet. Jag 
noterade att där fanns ett litet bort med ett fåtal leksaker och en plansch på 
väggen med barnmotiv. I övrigt var väntrummet sterilt inrett med ett fåtal 
stolar och skåpsinredning för eventuell inlåsning av personliga 
tillhörigheter.  
 
En stund senare öppnades dörren till nästa sluss och jag blev upphämtad för 
att tillsammans med personal gå in i besöksrummet. Anstalten har två 
besöksrum, varav ett av dem är till för besök av barn. Personalen låste upp 
dörren till barnbesöksrummet och vi gick in. Rummet var ca 10 kvm stort 
och golvet var av sten. På kortsidan fanns även ett fönster, givetvis med 
galler, som hade gardiner. Möbleringen bestod av en liten soffa, två kuddar, 
ett litet bord samt en tavla på väggen.  
 
Av mitt samtal med barnombudet framgick att det är en tjänst som relativt 
nyliggen inrättats för att tillvarata barnets intresse. Varje anstalt har sitt 
ombud och tjänsten är kombinerad, innebärande att man har en parallell 
anställning som kriminalvårdare. För att klassificera sig som ombud skall 



 49 

man gå en endagskurs där man får inblick i vad arbetet går ut på. Under 
tjänstens ansvarsområde faller bland annat miljöansvaret för det besöksrum 
som är särskilt anpassad för barn.  
 
Jag fick det förklarat för mig att man satsat på miljön i det rum jag befann 
mig i. Ändringen och anpassningen av rummet hade inneburit att kuddar 
placerats i soffan, tavla hängts upp på väggen, föreställande något abstrakt 
motiv en intagen målat, och matta placerats på golvet. Ombudet berättade 
vidare att anstalten är till för kvinnor och att besöken varierar mellan 
respektive intagen. Däremot ansåg hon inte att det var svårt att få möjlighet 
att boka en tid, vilket är förmånligt då besök mottags i mån av plats.  
 
Anstalten tillhör även en av de få som har en friggebod på gården vilken 
man kan boka för att ta emot besök i. På så sätt möjliggör man för att 
umgänget sker under så normala förhållanden som möjligt. Man kan även 
beställa råvaror från köket och därmed få laga sin egen mat och även om 
tillåtelse ges ha övernattningsgäster.   
 
En naturlig följdfråga blev då huruvida kriminalvården beaktar de faktum att 
en intagen har barn och hur deras arbete påverkas av sådan kännedom. Jag 
fick då beskedet att kriminalvården inte har resurser att göra sådana 
beaktande och att man vid exempelvis placeringsbeslutet inte har möjlighet 
att välja anstalt utifrån de varierade besöksmöjligheter anstalterna har.  
 
Hon berättade även om den kontakt som ska finnas mellan kriminalvården 
och socialnämnden och sa att kriminalvården i sitt arbete huvudsakligen 
faller tillbaka på nämndens inställning till barnperspektivet i det enskilda 
fallet. Jag fick uppfattningen att den upplysningsskyldighet som finns för 
kriminalvården sällan initieras av myndigheten själv, utan att enbart för det 
fall nämnden redan gjort utredningar och fattat beslut ligger det till grund 
för myndighetens bedömning.  
 
Även om ombudet inte berättade mer utförligt om tjänsten som barnombud 
och att informationen överlag kändes lite bristfällig fick jag uppfattningen 
av att tjänsten främst inrättats för att utåt uppfylla de krav som myndigheten 
förväntas svara emot. För mig är det svårt att förstå hur en dags utbildning i 
Stockholm kan skapa tillräcklig kunskap för att bemöta de barn som 
befinner sig i så pass svåra situationer.  
 
När det gäller miljöanpassningen är min besvikelse ännu större. Genom att 
lägga en matta på golvet, två kuddar i soffan och en tavla föreställande ett 
vuxenmotiv, anser man sig svara mot barnens behov av en familjär miljö. 
Dessutom är ankomstprocessen och väntrummen tillräckligt kyliga för att 
barnen redan innan besöket påbörjas borde få negativa känslor för besöket.  
 
Jag tycker det är märkligt att man inte med tagit tillvara på chansen att med 
enkla medel skapa en bättre miljö genom att till exempel ha leksaker 
tillgängliga, ritpapper och kritor, planscher på väggarna med barnmotiv, 
mjukisdjur etc. Jag har även varit i fortsatt kontakt med kriminalvården för 
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att få reda på mer information om tjänsten och deras hantering av barnets 
bästa, dessvärre utan resultat då de enbart hänvisar till de styrdokument jag 
ovan redogjort för.  

4.3 Konsekvenserna av frihetsberövandet 

4.3.1 Barnets insikt i förälderns situation 
Det kan föreligga en rädsla för hur barnet reagerar när det får reda på att en 
förälder frihetsberövats. Många föräldrar vill därför skydda barnet och 
beslutar sig för att inte berätta, då det är mycket skam och skuld knutet till 
att vara anhörig till den som är fängslad. Problematiken i berättandet blir 
dessutom större av att vårdnadshavaren på utsidan saknar insikt i situationen 
och förklaringen till den varför den frihetsberövade föräldern är frånvaro 
blir därför många gånger bortförklarad med utlandsvistelser eller arbete. 
 
Däremot visar erfarenhet att öppenheten inför barnen är viktig för att barnen 
skall förstå varför föräldern inte längre är närvarande. Öppenheten gör det 
även möjligt för barnet att ställa de frågor och funderingar som aktualiseras 
och skapar även en känsla av att det är tillåtet att prata om. En väldig central 
konsekvens av att berätta för barnet är att det är avgörande för hur 
upprätthållandet av kontakten kan ske. Utgångspunkten är därför att 
öppenheten och ärligheten skapar trygghet för barnet och innebär därför en 
ökad möjlighet för barnet att tackla den förändrade vardagen som uppstår 
för många av dem. Ärligheten är även viktig för att minska barnets 
eventuella känsla av skuld som kan vara kopplat till frihetsberövandet.238 

4.3.2 Kriminalvårdens betydelse för kontakten 
Barnets vetskap om förälderns frihetsberövande och det snabba avskedet 
kan skapa en känsla av upprördhet. Däremot öppnar det upp för en fortsatt 
kontakt i enlighet med umgängesrätten och kriminalvården bestämmelser. 
Hur umgängesrätten tar form, beror på situationen i det enskilda fallet, och 
kan leda till frågor hur man skall förbereda barnet och funderingar kring hur 
barnet kommer reagera på besöket, kontrollerna, murarna och de låsta 
dörrarna.  
 
Trots att förhållandena i dessa situationer är väldigt speciella, jämfört med 
annan umgängesrätt, är ändå kontakt under fängelsetiden nödvändigt för de 
flesta barn för att upprätthålla en god relation. Genom att besöket är den 
enda möjligheten för många föräldrar och barn att träffas under avkunnandet 
är det en viktig del i investeringen för förhållandet mellan barnet och 
föräldern, vilket förhoppningsvis ger utdelning både under vistelsen samt 
efter frigivningen. Vidare är det även en viktig del i barnets förståelse för 
förälderns situation och känslan av att föräldern fortfarande finns kvar i 
barnets liv.  
 
                                                 
238 http://riksbryggan.se/Download/KVS-0166-Barnbesok.pdf, hämtad den 3 januari 2012. 

http://riksbryggan.se/Download/KVS-0166-Barnbesok.pdf
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Föräldern kan med något undantag välja vilka personer som kan besöka den. 
Vanligtvis får den intagna ta emot minst ett besök per vecka som varar i 
cirka en timme, däremot föreligger skiljaktigheter mellan anstalterna. Innan 
besöket skall därför föräldern ansöka om besökstillstånd och boka en 
besökstid. Därefter kommer kriminalvården att kontrollera besökaren och 
inhämta information från aktuella register. Som jag nämnt tidigare kan även 
konroller vid inpasseringen genom metalldetektor, narkotikahund eller 
kroppsbesiktning bli aktuell. Graden av kontroll vid inpassering är beroende 
på anstaltens klassificering. I detta sammanhang bör det observeras att barn 
inte är undantagna sådana kontroller, däremot skall kriminalvården ta 
hänsyn till barnet vid bruket av kontrollerna. Och man har som besökare rätt 
till att få veta vilka kontroller man kommer råka ut för vid ankomsten innan 
besöket.  
 
Givetvis är anstaltens besöksförhållande av stor betydelse för hur barnet 
upplever besöket. Som jag nämnt tidigare varierar förhållandena beroende 
på vilken anstalt föräldern är placerad på och vissa av dem är dåligt 
anpassade för barn. Därför arbetar kriminalvården för att förhållandena skall 
förbättras, genom att exempelvis införa speciella besöksrum för barnbesök, 
vilken då vanligen omfattar ett rum med tillgång till bland annat leksaker. 
Då inte alla fängelser är utrustade med sådana speciella rum kan de små 
utrymmena skapa en dålig utgångspunkt för den naturliga och trevliga 
känslan för barnet vid besöket, vilket kan innebära att barnets upplevelse 
blir negativ och bidraga till att det inte vill komma tillbaka.  
 
Förhållandena på anstalten aktualiserar att en avvägning är nödvändig för 
fördelarna respektive nackdelarna för besöket, däremot skall ett barn som 
inte vill besöka sin förälder aldrig tvingas till det.  
 
Personalens mottagande av barnet blir även viktigt för upplevelsen av 
besöket. kriminalvårdens anställda skall därför se barnet och även kunna 
hantera eventuella svåra situationer i samband med de kontroller som 
genomförs vid ankomsten, under besöket och även vid ett känsloladdat 
avsked. Det är även bra om den som följder med barnet till anstalten tar 
kontakt med fängelset innan besöket för att kontrollera hur förutsättningarna 
på respektive anstalt ser ut, då det kan vara bra att förklarar för barnet vad 
som kommer hända och varför.  
 
Föräldern kan även inom vissa ramar tillåtas att ringa ut från anstalten. 
Däremot kan barnet inte ringa in till föräldern om den är placerad på en 
anstalt med hög säkerhet. Men både förälder och barn har som huvudregel 
rätt att skicka och ta emot post och paket, vilka kontrolleras av anstaltens 
personal för att beslagta eventuellt otillåtet innehåll.239 Enligt BO är det av 
stor vikt att anstalterna är flexibla när det gäller de intagnas telefonsamtal 
till respektive barn. Kriminalvården skall även ta hansyn till barnets behov 

                                                 
239 Kriminalvården, Barn som har mamma eller pappa i fängelse, sid 9-15. 



 52 

och dennes rätt till sin förälder samt uppmärksamma att det är barnets rätt 
till föräldern och inte tvärtom som gäller.240 
 
När föräldern sitter häktad påverkas verkställandet av umgängesrätten av 
om häktningen är ålagd med restriktioner, då restriktionerna innebär att 
föräldern kanske enbart har rätt till kontakt med sin advokat och all annan 
kommunikation och korrenspondens är förbjuden. Däremot kan 
kriminalvården, med anledning av den lämplighetsbedömning häkteslagen 
öppnar upp för, även begränsa förälderns rätt att träffa sitt barn om det inte 
anses att besöket är lämpligt. Med anledning härav kan häktets lokaler samt 
tillgång på personal därför sätta gränser för om besöket är möjligt, samt kan 
häktet vägra besöket om det anses äventyra säkerheten. Om besöket passerar 
lämplighetsprövningen kan besöket trots det kontrolleras, vilket de flesta 
besöken gör. Kontrollen kan ske genom att häktets personal övervakar 
besöket, genom avlyssning från ett annat rum, eller att besöket görs i ett rum 
där en glasruta är i vägen för den intagne och besökaren. Liknande 
kontroller mot besökaren register genomförs inför besöket i häktet som vid 
besök på anstalten.241  

4.3.3 Effekterna av en placering utanför 
hemmet 

För många barn tillvaratas umgängesrätten av den andra föräldern som är 
vårdnadshavare, dock är inte situationen den i samtliga fall. För en del barn 
kan även frihetsberövandet aktualisera att vård och omhändertagande av 
barnet blir aktuellt genom antingen familjehemsplacering eller HVB. 
Rapporter visar att sådan placering främst blir aktuellt för de barn vars 
mödrar tas in på kriminalvårdsanstalt.242  
 
Effekterna av placeringen utanför hemmet kan leda till att barnet drabbas av 
traumatiska stressreaktioner. Däremot har det framkommit i undersökningar 
att barnen till de frihetsberövade mödrarna i stor utsträckning varit placerade 
på familjehem redan innan frihetsberövandet till skillnad från de barn som 
tidigare levt tillsammans med modern i större utsträckning omhändertas av 
någon anhörig. Eftersom gripandet av poliser sker väldigt hastigt kan 
placeringsbehovet behöva tillgodoses snabbt, vilket gör att barnen i många 
fall är helt ovetande om skälen bakom placeringen. Okunskapen i 
kombination med förälderns oförmåga att påverka situationen under 
eventuell häktning aktualiserar ett omfattade ansvar från samhällets sida.  
 
Då frihetsberövandet får svåra konsekvenser för barnet är det av stor 
betydelse var barnet placeras då det kommer att påverka 
återhämtningsförmågan och välbefinnandet. Det är även av stor vikt för den 
kontakt som senare kommer att behöva upprätthållas när föräldern är 
                                                 
240 http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2005/6/barns-behov-mer-
synliga-i-forslag-till-ny-kriminalvardslag/, hämtad den 19 december 2011. 
241 http://www.kriminalvarden.se/sv/Anhorigsidor-hakte/Till-dig-som-ar-anhorig/Besok/, 
hämtad den 20 december 2011. 
242 http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/iptc.pdf, hämtad den 30 november 2011. 

http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2005/6/barns-behov-mer-synliga-i-forslag-till-ny-kriminalvardslag/
http://www.barnombudsmannen.se/i-media/pressmeddelanden/2005/6/barns-behov-mer-synliga-i-forslag-till-ny-kriminalvardslag/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Anhorigsidor-hakte/Till-dig-som-ar-anhorig/Besok/
http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/iptc.pdf
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placerad på anstalt för att underlätta för en återförening efter frigivandet och 
socialtjänsten har därför ett stort ansvar för arbetet med dessa barn.243   
 
 
 
 
 

                                                 
243 Turesson, MOR I FÄNGELSE- mödrar och barn berättar, sid. 26. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
Socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen har vid två tidigare tillfällen fått i 
uppdrag att gemensamt se över situationen för de barn vars föräldrar är 
intagna på häkte eller anstalt inom kriminalvården. Av uppdragen framgår 
det att förhållandena för de intagna tidigare varit föremål för debatt och 
reformer, men att barnen dessvärre inte uppmärksammats i tillräckligt stor 
utsträckning. Ett vanligt förekommande när frågan om kontakten mellan de 
intagna och de intagnas barn diskuterats har varit att utgångspunkten i 
debatten varit föräldrarnas behov och dessvärre inte barnen.  
 
Av de tidigare presenterade rapporterna har man utgått från bestämmelserna 
i Barnkonventionen som reglerar perspektivet och barnets bästa samt 
barnets rätt till kontakt med en förälder.  Barnets bästa skall därför beaktas i 
beslutsfattandet av kriminalvården och socialtjänsten och de skall därför 
försäkra sig om att perspektivet om barnets bästa kommit med i 
beslutsprocessen. Barnet har även rätt till en upprätthållen kontakt med den 
frihetsberövade föräldern, för det fall det anses vara förenligt med vad som 
är bäst för barnet.  
 
Med anledning av ovanstående anser jag det vara intressant att nedan 
diskutera huruvida kriminalvården och socialtjänstens bestämmelser kan 
anses vara utsatta för tillräckliga förändringar. Jag kommer diskutera de 
effekter tillämpningen av bestämmelserna får för barnet och hur de negativt 
kan tänkas påverka barnets rätt till umgänge när föräldern är frihetsberövad.  
 
Trots att både kriminalvårdens och socialtjänstens arbete får effekter för 
barnet till den frihetsberövade föräldern kan man konstatera att 
utgångspunkten i deras arbete skiljer sig åt. Som jag nämnt tidigare skall 
barnperspektivet färga både kriminalvårdens och socialtjänstens arbete. 
Trots detta föreligger det stora skillnader i hur man tillämpar perspektivet 
inom respektive myndighet.  
 
Jag tror att skiljaktigheten i myndigheternas sätt att arbete med perspektivet 
beror på den enkla anledningen att de arbetar utifrån olika fokus. 
Kriminalvården skall som utgångspunkt ha fokus på de frihetsberövade till 
skillnad från socialtjänsten vars uppdrag, inom ramen för denna uppsats, 
främst skall ha uppsikt på barnet till den frihetsberövade.  
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5.2 Konsekvenserna av kriminalvårdens 
arbete och regleringar för barnets 
umgängesrätt 

Då kontakten mellan barnet och den frihetsberövade föräldern regleras 
enligt FB:s bestämmelser för samtlig umgängesrätt få kriminalvårdens 
regleringar och arbete enorm betydelse. Efter jag studerat kriminalvårdens 
lagar, förordningar samt föreskrifter kan jag konstatera att myndigheten 
gärna vill svara mot barnperspektivet och barnets rätt till kontakt, men att 
den väljer att ta upp detta perspektiv genom föräldern.  
 
Av störst intresse för diskussionen i detta avsnitt är fängelselagen, då den 
reglerar väldigt centrala delar av kriminalvårdens arbete. Enligt den är syftet 
med kriminalvården att möjliggöra för en bibehållen säkerhet på anstalterna 
utan att begränsa den enskilda individens ansvar. I den praktiska 
verksamheten är det brottsförebyggande arbetet centralt och verkställigheten 
på anstalten skall anpassas till förälderns enskilda förutsättning och behov.  
 
Efter jag tagit del av och studerat kriminalvårdens regleringar har jag 
kommit fram till att barnperspektivet många gånger hamnar i skuggan av 
föräldern och barnets rätt därför enbart förverkligas om det kan anses vara 
förenligt med vad som är bäst för den intagne föräldern. Med anledning 
härav finns risken att perspektivet och barnets rätt inte får genomslag på ett 
sätt som är adekvat med syftet. Det är tydligt att bestämmelserna i lagen 
mestadels utgår från den intagne föräldern och det är därför av intresse att 
undersöka hur regleringen indirekt får effekter på barnet, däribland 
bestämmelserna för placeringsbeslutet samt kontakten.  
 
Placeringsbeslutet får ytterst stor betydelse för möjligheten att verkställa 
umgängesrätten. Av tidigare redogörelse framgår det att den grundläggande 
principen vid placeringsbeslutet är att inte vidta för ingripande åtgärder eller 
kontroll för den intagne än vad som är nödvändigt för att upprätthålla 
säkerheten. Däremot finns det möjlighet för kriminalvården att ta hänsyn till 
den intagnes relation till familj och barn. Dessvärre har denna möjlighet 
minskat i betydelse då man idag anser att frigivning kan förberedas på 
anstalten oberoende av närheten till familjen. Denna förändrade inställning 
talar för att den intagnes relation till barnet är det man värdesätter och inte 
tvärt om, då den nya bedömningen inte kan anses upprätthålla de fördelar 
närheten innebär för barnets rätt till umgänge.  
 
Att man minskat betydelsen av närhetsprincipen till familjen har inneburit 
att säkerhet och ordning idag värderas ännu tyngre än tidigare. Även 
sysselsättningen för den intagne är mer styrande för placeringsbeslutet än 
avståndet till familjen.  Då verkställandet av umgängesrätten i stor del 
påverkas av avståendet till anstalten anser jag att ovanstående värderingar är 
snedvridna. Jag förstår att frigivningen kan föreberedas för den intagne på 
anstalten, däremot kan jag inte se hur förändringen kan anses vara förenlig 
med den rätt barnet har till en upprätthållen kontakt.  Att man dessutom kan 
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besluta att placera föräldern långt hemifrån med anledning av större 
sysselsättningsmöjligheter talar även för att barnets rätt inte tillvaratas i 
tillräckligt stor utsträckning och att fokus istället ligger på den intagna 
föräldern.  
 
Det framgår även av förarbetena att den faktiska tillgången på anstaltsplatser 
utgör hinder för att placeringen görs i linje med bedömningen. Detta får 
även betydelse för barnet då det, enligt intervjun med barnombudet på 
anstalten i Ystad, saknas möjlighet för kriminalvården att placera en intagen 
förälder på en anstalt med bättre förutsättningar för barnbesök på grund av 
platsbristen. Jag har svår att förstå varför inte barnet kan få större betydelse 
för placeringen och varför inte respektive anstalts förutsättning kan få 
betydelse för placeringen.  Jag anser att syftet med att ha barnanpassade 
besöksrum, besökslägenheter etc. blir betydelselöst och utan praktisk 
betydelse om man vid placeringen inte beaktar anstaltsförhållandena vid 
bedömningen.   
 
Om placeringsbeslutet inte gör verkställigheten av umgängesrätten omöjlig 
blir nästa svårighet för upprätthållandet av kontakten att besöket skall 
genomföras i enighet med bestämmelserna därom. Besöket har till syfte att 
minska de negativa effekterna av frihetsberövandet, däremot har 
kriminalvården även här andra intressen att se till. Säkerheten är av stor vikt 
för myndighetens arbete och för att den intagne föräldern skall få ta emot 
besök skall därför en lämplighetsbedömning genomföras. Vägransgrunderna 
för besöket kan därefter bero på att äventyrande av säkerheten, motverkande 
av den intagnes möjlighet att återanpassas till samhället eller något annat. 
Återigen framgår det att barnets rätt till kontakt hamnar i skuggan av 
kriminalvårdens skyldighet att upprätthålla säkerhet, men även i skuggan av 
förälderns återanpassningsförmåga.  
 
Även anstaltens förhållande kan påverka lämpligheten för besöket då de 
praktiska förutsättningarna skiljer sig åt från anstalt till anstalt. Barnets 
möjlighet att besöka sin förälder påverkas därför även av anstaltens rutiner, 
antalet besöksrum samt tillgången på personal, trots att faktorerna inte 
beaktas inom bedömningen för placeringsbeslutet. Om däremot föräldern 
placeras på en anstalt där möjligheterna är goda för kontakt, genom 
exempelvis speciella besöksrum för barn samt besökslägenheter, skall de 
intagna med barn prioriteras vid tilldelningen av tider. Förutsättningarna för 
besöket och fördelarna för barnet blir därför helt hänvisade till turen vid 
placeringsbeslutet.  
 
Då lämplighetsbedömningen vid kontakt på annat sätt grundar sig på samma 
bedömning som ovan, kommer jag lämna det utan vidare diskussion.  
 
När det gäller inrättandet av speciella besöksrum för barn ställer jag mig 
positiv till denna förbättring. Däremot är jag efter mitt besök på anstalten i 
Ystad skeptisk till vad kriminalvården kategoriserar som ett ”barnvänligt 
rum”. Givetvis är inrättandet och försöket att uppnå sådana rum en 
utveckling i rätt riktning, men jag anser att ytterligare förbättringar är 
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möjligt med enbart små medel. Jag tror även att rummens utseende och 
mottagandet av personalen på anstalten är av avgörande betydelse för hur 
barnet uppfattar besöket och att det spelar stor roll i barnets positiva 
upplevelse av besöket.  
 
Anstalterna skulle kunna ha större besöksrum där barn, föräldrar och intagna 
kunde träffas tillsammans under avslappnade former. En stor del i barnen 
acceptans av situationen tror jag grundar sig i en förståelse för att de inte är 
ensamma. Om barnet fick möjlighet att träffa andra barn i samma situation 
hade kriminalvården kunnat avdramatisera besöket och barnets känsla av att 
vara annorlunda. Däremot inser jag att det skulle innebära väldigt stort 
ansvar för kriminalvården då de även måste följa säkerhetskraven på 
anstalterna. Kanske är en sådan sammankomst enbart möjlig inom ramen för 
den verksamhet de frivilliga organisationerna utövar.  
 
En annan viktig åtgärd som vidtagit de senaste åren inom kriminalvårdens 
arbete är inrättandet av tjänsten ”barnombud” på respektive anstalt. Denna 
tjänst skall anses svara mot kraven för personalens kompetens vid 
mottagandet av barnet. Med anledning av den önskade kompetensen ställer 
jag mig frågande till hur kriminalvården kan anse att en dags utbildning är 
tillräcklig för att upprätthålla den kunskap som är nödvändig. Jag tycker det 
är viktigt att den personal som skall ta hand om besöken på anstalten har 
grundläggande kunskap om barn och dess behov.  
 
Att anställningen huvudsakligen faller under den vanliga anställningen som 
kriminalvårdare anser jag tala för att kriminalvården inte lägger tillräcklig 
vikt vid barnombudets betydelse. Det hade varit mer naturligt om 
kvalifikationerna för tjänsten var tidigare erfarenheter av barn, utbildning i 
psykologi eller sociologi eller tidigare arbete inom socialtjänsten. Sådant 
inrättande skulle visserligen leda till merkostnader för kriminalvården då 
tjänsten inte längre var kombinerad, men då myndigheten enbart har 52 
anstalter är antalet tjänster inte så omfattande i praktiken.  
 
För det fall kostnaderna ändock skulle anses vara för stora förslår jag att 
tjänsten som barnombud kan vara delad på ett antal anstalter och att man tar 
emot barnbesök några speciella dagar i veckan, då barnombudet är på plats. 
Man skulle även kunna tänka sig att kriminalvårdens barnombud även 
fortsättningsvis hade en kombinerad tjänst, men med bestämd avsatt tid som 
barnombud på schemat. Detta då tjänsten, som den ser ut idag, innebär en 
kluvenhet för de anställda med kombinerade tjänster då det inte finns 
speciellt avsatt tid för barnombudet att arbeta med de uppgifter som hänför 
sig till uppdraget.  
 
Betydelsen av ovanstående resonemang förstärks ytterligare genom att barn 
inte nödvändigtvis behöver ha sällskap av en vuxen vid besöket och behovet 
av barnombud med specialkompetens är därför stort. Med anledning härav 
föreslår jag att man antingen lagstadgar om att sådant sällskap krävs, 
antingen genom vårdnadshavare, anhörig eller kontaktperson, eller att 
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kriminalvården utbildade barnombudet i större utsträckning så att ombudets 
kompetens svarar mot barnens behov.  
 
Jag vill även rikta kritik mot restriktionerna och de enorma konsekvenser 
det innebär för upprätthållandet av kontakten. Jag tycker det är synnerligen 
märkligt att restriktionerna upprätthålls mot den häktades barn. Motivet 
bakom restriktionerna skall enligt RB vara att undanröja risken att den 
misstänkte förstör bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. 
Visserligen är det möjligt för åklagaren låta den häktade föräldern ha 
kontakt med barnet trots restriktionerna, något som borde få större 
genomslag i praktiken.  
 
Jag anser det vara av stor vikt att barnet tillåts ha kontakt med sin förälder 
under häktningstiden och det är enligt min mening befogat att där sker en 
förändring i den presumtion som föreligger idag, att restriktioner 
huvudsakligen skall omfatta samtlig kontakt, till att tillåtelse för kontakt 
med barnet huvudsakligen gäller. Däremot förstår jag även att en sådan 
förskjutning innebär risker, bland annat för att barnet kanske kommer att 
användas i utredningsförstörande syfte men detta eventuella problem skulle 
kunna kringgås om domstol och åklagare tar ställning till situationen i varje 
enskilt fall, vilket borde vara självklart.  
 
När det gäller barnets möjlighet att bo tillsammans med föräldern på 
anstalten anser jag statistiken tala i tydlig riktning för vad som vanligtvis är 
bäst för barnet. Jag ställer mig även positiv till det samarbete med 
socialtjänsten som är nödvändigt för att kriminalvårdens beslut skall anses 
vara fattat på korrekta grunder. Då barnets bosättning på fängelset enbart 
skall aktualiseras om annan placering inte är möjlig lämnar jag mina 
fortsatta kommentarer för att redogöra för dem nedan i samband med 
familjehemsplacering samt HVB.  

5.2.1 Slutsats 
Kontakten mellan barnet och den frihetsberövade föräldern regleras av 
samma bestämmelse som för övriga umgängestvister. Det är därför av 
avgörande betydelse att kriminalvården, som myndighet, arbetar i linje med 
de åtagande Sverige har enligt Barnkonventionen, men även i 
överrensstämmelse med den svenska familjerätten och FB:s bestämmelser.  
Av regleringen står det klart att samtliga barn har rätt till kontakt med den 
förälder de inte bor tillsammans med, om det kan anses vara förenligt med 
barnets bästa. Bedömningen för vad som är bäst för barnet påverkas inte i så 
stor uträckning av förälderns frihetsberövande, däremot får kriminalvårdens 
regleringar och arbete enorma konsekvenser på hur umgängesrätten 
verkställd i praktiken.  
 
Då kriminalvården är en myndighet skall den i sitt arbete präglas av 
barnperspektivet. Det kan dessvärre konstateras att den intressekonflikt som 
uppstår mellan säkerhet, intagen och barn hindrar det praktiska 
genomslaget. Trots förståelse för denna problematik finns det åtgärder 
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myndigheten kan vidta för att utveckla sina regleringar och arbete för att 
genomslaget av begreppet i praktiken skall få högsta möjliga 
genomslagskraft.  
 
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår jag följande 
förändringar för kriminalvårdens regleringar och arbete:  
 

- Att närhetsprincipen för ökad betydelse för placeringsbeslutet. 
- Att anstaltens respektive förhållanden och möjligheter att ta emot 

barnbesök får betydelse för placeringsbeslutet. 
- Att vägransgrunden för besök inte gäller i förhållande till den 

intagnes barn. 
- Att besöksrummet blir mer barnvänliga.  
- Att möjligheten till gemensamma besöksrum utreds.   
- Att barnombudens utbildning blir mer omfattande.  
- Att barnombudets tjänst förändras.  
- Att reglering införs för barnets behov av närvaro av vuxen vid 

besök.  
- Att restriktioner inte skall gälla i förhållande till den häktades barn.  

5.3 Socialtjänstens möjliga stödinsatser 
och samarbetet mellan myndigheterna 

Att barnperspektivet hanteras på ett naturligare sätt av socialtjänsten är för 
mig självklart. Myndigheten arbetar för att förstärkta barnets situation och 
uppmärksamma barn som är i behov av stödinsatser. Nämnden skall verka 
för att barnen växer upp i trygga och goda förhållanden och den skall 
tillsammans med familjerna främja barnets goda utveckling. Som jag nämnt 
tidigare kan barnets situation försämras, oberoende av hur 
vårdnadssituationen sett ut tidigare, vid förälderns frihetsberövande. Till 
följd av dessa förändringar kan barnet därför vara i behov av skydd och stöd 
från nämndens sida, vilket kan motivera fortsatt vård utanför hemmet i 
familjehem eller HVB eller stöd av kontaktperson.  
 
En viktig aspekt att beröra i detta sammanhang är att socialtjänstens 
möjlighet att agera till stöd för barnet i många fall beror på hur samarbetet 
mellan kriminalvård och socialtjänst fungerar. Det har tidigare kritiserats att 
samarbetet mellan myndigheterna är bristfälligt och att okunskapen om 
barnets existens inom kriminalvården därför förhindrar att stöd tillsätts.  
 
Jag ställer mig inte frågande till att kriminalvården och socialtjänsten vill 
upprätthålla ett gott samarbete, däremot skapar bristen av regleringar för hur 
samarbetet skall gå till i praktiken möjlighet för misstag i onödig 
utsträckning. Båda myndigheterna har ett ansvar för barnen men helt 
avgörande för vetskapen om att barnen finns blir kriminalvårdens rutiner vid 
inskrivningen. Det kan inte förutsättas att socialtjänsten har kännedom om 
barnet sedan tidigare och inte heller förutsättas av kriminalvården att barnen 
kan uppmärksammas senare vid eventuellt besök.  
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En annan viktig aspekt att beröra för samarbetet mellan myndigheterna är 
sambandet mellan socialtjänstens familjehemsplacering samt HVB och 
kriminalvårdens placeringsbeslut. Som jag nämnt tidigare anser jag att 
barnets påverkan på placeringsbeslutet är för liten, nästintill obefintlig. I 
samband med att barnet därutöver placeras i familjehem eller HVB försvårar 
en fortsatt kontakt mellan barnet och föräldern ytterligare.  
 
Placeringen i det externa hemmet skall ske så nära hemmiljön som möjligt, 
däremot finns det ingen reglering som talar för en närhet till den föräldern 
som är på anstalt. Med anledning härav kan förälderns anstaltsplacering, i 
kombination med eventuell förflyttning, försvåra umgängesrätten för barnet 
avsevärt.  En lösning på detta problem skulle kunna vara att istället placera 
barnet hos en anhörig, en möjlighet socialtjänsten dessvärre inte använder 
sig av i tillfredställande utsträckning.   
 
Att umgängesrättens utveckling inneburit att kontakten kan verkställas 
genom annat än direkt umgänge har givetvis öppnat upp för utökade 
möjligheter för upprätthållandet av kontakten för de barn med 
frihetsberövade föräldrar. Det är exempelvis fördelaktigt då 
anstaltsplaceringen inte kan beslutas i enighet med närhetsprincipen, eller 
vid extern placering av barnet så det kan tänkas aktualisera ett ökat behov av 
kontakt.  

5.3.1 Slutsats 
Socialtjänstens arbete är av stor betydelse när barnet plötsligt råkar ut för 
förälderns frihetsberövande. Däremot är myndighetens arbete beroende av 
att kommunikationen mellan socialtjänst och kriminalvård fungerar. Oavsett 
om myndighetens insats i det enskilda fallen enbart innefattar stöd till 
familjen och barnet eller extern placering är upplysningsplikten central.  
 
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår jag följande 
förändringar för socialtjänstens regleringar och arbete: 
 

- Att socialtjänsten och kriminalvården tydligare reglerar hur 
samarbetet mellan myndigheterna skall upprätthållas i praktiken.  

- Att socialtjänsten tar större hänsyn till förälderns anstaltsplacering 
vid barnet placering i familjehem eller HVB. 

- Att socialtjänsten i större uträckning placerar barnet hos anhörig.  

5.4 Behovet av frivilliga organisationer 
RiksBryggan arbetar utifrån ett barnperspektiv och sätter alltid barnet i 
främsta rummet. Huvuduppgiften för verksamheten är att erbjuda stöd och 
hjälp till de barn som har förälder placerad i häkte eller på anstalt. 
Organisationen Solrosen arbetar i linje med samma syfte.  
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Jag är oerhört positiv till att kriminalvården och socialtjänsten kompletteras 
av dessa organisationer då de arbetar på ett helt annat sätt än myndigheterna. 
Möjligtvis är deras avslappnade inställning till vad barnen behöver en följd 
av att de inte har något lagstadgat ansvar att arbeta utifrån. Däremot tror jag 
att det organisationerna erbjuder är precis det barnen behöver.  
 
Att få möjlighet att träffa andra barn i samma situation förhindrar känslan av 
utanförskap. Jag tror även att det spelar en viktig roll för de föräldrar som 
har barn i denna situation, då de får möjlighet att prata om hur de hanterar 
situationerna och möjlighet att utbyta tankar och en större förståelse.  
 
Organisationen erbjuder inte bara stöd för de barn och föräldrar som 
befinner sig i situationen utan även för allmänheten, då man kan deltaga på 
seminariedagar i ämnet. Detta är något jag skulle vilja se att barnombudet på 
respektive anstalt gör, då det skulle skapa en ökad förståelse och möjliggöra 
för ett tydligare samarbete mellan myndigheten och organisationerna. 

5.4.1 Slutsats 
Med anledning av min positiva inställning till organisationerna måste jag 
dessvärre konstatera att det är synnerligen märkligt att myndigheterna inte 
kan ta sitt ansvar i större utsträckning. Organisationerna bygger på ideellt 
arbetande personer och kan med väldigt små medel erbjuda barnen något 
myndigheterna inte är i närheten av, synliggörandet av barnet och känslan 
av gemenskap.  
 
För att situationen för barnen till de frihetsberövade föräldrarna skall anses 
kunna svara mot den rätt barnet har till kontakt med föräldern och 
barnperspektivet måste regleringen för myndigheterna ses över och ändras.  
 
Till dess fortsätter barnen att vara i kriminalvårdens skugga.  
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