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Abstract  

 
Syftet med uppsatsen var att utifrån de tidigare fängelsedömda kvinnornas per-
spektiv beskriva och försöka förstå de problem som kan uppstå i samband med 
när de efter frigivning skulle återta föräldrarollen. Den kvalitativa uppsatsen ana-
lyserades med hjälp av systemteorin, bindningsteorin och handlingsteorin. Analy-
sen visade vilka olika system som respondenterna kom i kontakt med på vägen 
mot samt efter återföreningen. Bindningsteorin beskrev barnets reaktioner vid för-
lust av bindningsperson samt dess reaktioner vid återförening med bindningsper-
son. Studien visade att respondenterna förbereddes mycket lite inför frigivning 
inne på anstalten. Båda respondenterna uppgav att om vårdarna inne på anstalten 
hade pratat med dem om barnen/barnet istället för att undvika ämnet så hade de 
antagligen slutat att missbruka och återvänt till barnen tidigare. Respondenterna 
uppgav att det som var till störst hjälp gällande återföreningen med barnen/barnet 
var det faktum att de börjat missbruka sent i livet. Det betydde att de sedan tidiga-
re lärt sig de samhälleliga koderna.  
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Tack 
 
Först av allt vill jag tacka de frigivna kvinnorna som ställde upp och berät-
tade om sina liv. Tack vare er blev denna studie möjlig att genomföra. Jag 
imponerades av er kraft, integritet och envishet som möjliggjorde att ni slut-
ligen återförenades med barnen/barnet. Jag önskar er all lycka i framtiden 
 
Jag vill också tacka barnansvarig frivårdshandläggare som tog sig tid att be-
rätta om hur frivården arbetar med villkorligt frigivna samt deras barn i dag.  
 
Ett tack riktas även till min handledare, Kajsa Billinger, som tryggt lotsade 
mig igenom studiens alla stadier och kom med många goda råd. Det har va-
rit positivt och jag har lärt mig mycket. 
 
Sist men inte minst så vill jag tacka min familj och mina vänner som stöttat 
mig under min studietid. Jag älskar er. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemformulering   
Fängelsemiljön påverkar starkt de individer som vistas där. Goffman (1973, s.14), som 
presenteras närmare i kapitel två, beskriver hur fängelsemiljöns sociala ordning skiljer 
sig åt mot den som i allmänhet råder i ett modernt samhälle. I det moderna samhället 
brukar individen vanligtvis sova, arbeta och roa sig på skilda håll, med olika människor. 
På fängelseinstitutionen utförs alla dessa aspekter av livet på samma plats, med samma 
människor och under samma auktoritet. Alla faser av de dagliga göromålen är noggrant 
planerade när en aktivitet är klar så övergår den i en annan, i förväg planerad, aktivitet. 
”Hela rader av aktiviteter påtvingas ovanifrån genom ett system av klart formella regler 
och officiella skrivelser. Slutligen samordnas de olika påtvingade aktiviteterna enligt en 
enda plan, utformad för att uppfylla institutionens officiella målsättningar” (Ibid., s.15).  
 
Goffman (1973, s.21) menar att det sker en betydande rollförlust hos den individ som är 
satt i fängelse. Detta för att den barriär, som institutionen medvetet byggt upp mellan 
den intagne och världen utanför, utgör en inskränkning av personligheten. Normalt har 
människan många olika roller; det kan röra sig om att man har en roll i familjen och en 
annan i yrkeslivet och så vidare. Att vara inlåst, bevakad och helt eller delvis isolerad 
ifrån omvärlden bryter automatiskt ned den rollfördelning som annars normalt ingår i li-
vet. Denna rollförlust bekräftas också av Lindberg (2005, s.95), som närmare presente-
ras i kapitel två. Han beskriver i sin rapport hur de frihetsberövade kvinnorna ofta an-
klagar sig själva för att de inte lyckas leva upp till rollen som mamma. Det leder till de-
pression, självförakt och skuld- och skamkänslor hos kvinnorna. De skuld- och skam-
känslorna som kvinnorna upplever kan bland annat också förklaras med allmänhetens 
negativa syn på kriminella kvinnor. Kvinnorna har inte enbart brutit mot lagen de har 
även brutit mot den traditionella kvinnorollen. Detta kan senare bidra till att kvinnorna 
får svårigheter när de väljer att komma tillbaka till samhället. Lindberg (2005, s.96) me-
nar att skammen ofta förblir kvinnornas följeslagare i livet.  

    
Den här studien handlar om två kvinnors upplevelser av hur de efter år av missbruk, 
kriminalitet och fängelsevistelser slutligen bestämmer sig för att förändra sina liv och 
återta föräldraskapet. Studien beskriver kvinnornas erfarenheter av hur vägen fram till 
återföreningen med barnen såg ut.  
 
Att studien fokuserar på kvinnors återförening med sina barn efter anstaltsvistelse beror 
på att de fängelsedömda kvinnornas situation beskrivs ofta, i litteratur och media, som 
svårare än männens på grund av att barnet många gånger behöver familjehem- eller in-
stitutionsplaceras under kvinnans anstaltsvistelse. Detta för att hon, till skillnad mot 
männen, inte har en närvarande man/far som tar hand om barnet. Även kvinnornas soci-
ala situation beskrivs som svårare än männens eftersom kvinnorna många gånger har ett 
mer djupgående missbruk.   
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att utifrån de frigivna kvinnornas perspektiv beskriva och för-
söka förstå de problem som kan uppstå i samband med när de efter frigivning ska återta 
föräldrarollen. 
 
Forskningsfrågorna är följande: 



 7

• Vilka är de frigivna kvinnornas omedelbara respektive långsiktiga behov gällande      
föräldrarollen?  

• På vilket sätt upplevde de frigivna kvinnorna att de förbereddes inför sin föräldraroll 
inne på anstalten? 

• Vilket stöd upplevde de frigivna kvinnorna att de erbjöds från kriminalvården, frivår-
den och/eller socialtjänstens sida efter frigivning? 

 
Min förförståelse är att den frihetsberövade kvinnans och barnets kontaktmöjligheter är 
onödigt mycket begränsade under kvinnans anstaltsvistelse. Detta för att kriminalvår-
dens huvudansvar är att garantera för säkerhet och liknande. Det bidrar till att kvinnans 
återförening med sitt barn senare försvåras.  

 
1.3 Disposition 
Kapitel två innehåller en översikt över de kontaktmöjligheter som den frihetsberövade 
kvinnan och barnet kan ha med varandra under den tid då kvinnan avtjänar straffet. Un-
der detta kapitel presenteras även den tidigare forskningen som finns inom området. 
 
Kapitel tre innehåller en redogörelse av de teoretiska perspektiv som studien senare ana-
lyseras efter. 
 
I kapitel fyra redogör jag för vald metod samt tillvägagångssätt vid litteratursökning, in-
tervjuer, transkribering, analys och tolkningar av materialet. Vidare diskuteras studiens 
validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 
 
Under kapitel fem redovisas studiens resultat från samtalen med de frigivna kvinnorna 
samt med barnansvarig frivårdshandläggare.  
 
I kapitel sex analyseras resultatet från de frigivna kvinnorna utifrån systemteorin, hand-
lingsteorin och bindningsteorin.  
 
I kapitel sju avrundas studien med en slutdiskussion. Slutdiskussionen utgår, till största 
delen, från studiens frågeställningar.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
 
2.1 Inledning  
Jag har valt att slå samman tidigare forskning med bakgrund eftersom jag anser att det 
går in i varandra i denna uppsats. Jag har också medvetet avgränsat mig på så sätt att 
jag, med undantag för Goffman (1973), uteslutande har koncentrerat mig på svensk 
forskning då studien behandlar frigivna kvinnors återkoppling med sina barn utifrån 
svenska förhållanden. Forskning om frigivna kvinnors återförening med sina barn verkar 
vara ett tämligen eftersatt område och jag har inte hittat någonting kring just detta feno-
men. Därför har jag använt mig av forskning inom närliggande områden som är relevant 
för studiens syfte. 
 
I studien används Goffmans Totala institutioner (1973) som närmast kan räknas som en 
av klassikerna inom forskning av behandlingsinstitutioner, eller sociala inrättningar. 
Den beskriver de totala institutionernas, ofta negativa, inverkan på den enskilda indivi-
den. Det som är utmärkande för den totala institutionen är deras inneslutande eller totala 
karaktär. Goffman (1973, s.19) beskriver den totala institutionen som en social hybrid, 
där människor lever nära varandra i en påtvingad gemenskap, helt eller delvis isolerade 
från omvärlden. Inom institutionen är individen ständigt övervakad och kontrollerad av 
en och samma auktoritet.   
 
Också Lindbergs studie om Kvinnorna på Hinseberg (2005) används i denna studie. 
Studien, som löpte över flera år, beskriver frihetsberövade kvinnors villkor, förutsätt-
ningar och vardagliga tillvaro på den kombinerade slutna och öppna kvinnoanstalten 
Hinseberg. I rapporten är det kvinnornas egna subjektiva erfarenheter som lyfts fram. 
För övrigt har jag tagit hjälp av rapporter från brottsförebyggande rådet och barnom-
budsmannen.  
 
2.2 Allmänt om anstalter 
Fängelse är samhällets sätt att straffa den person som begått ett allvarligt brott. I dag har 
kriminalvården totalt 57 fängelser fördelade över landet. Av dessa är fem kvinnoanstal-
ter med totalt 250 platser (www.kvv.se). Många utav de fängelsedömda är vårdnadsha-
vare åt barn vilket gör att kriminalvården och samhället har ett ansvar i att främja um-
gänget dem emellan. Denna rättighet, som barnen har, återfinns att läsa i FN:s barn-
kommission, artikel 9:3.  
 
2.3 Häktestiden  
”I ett häkte sitter personer som misstänks för att ha begått allvarliga brott. Den häktade 
sitter där i väntan på att polis och åklagare ska utreda brottet och att domstolen eventu-
ellt dömer till fängelse” (www.kvv.se).   
 
Häktningsperioden anses vara den svåraste tiden för den häktades barn eftersom perio-
den präglas av ovisshet. Melin (1998, s.11) berättar att barn reagerar negativt på plötsli-
ga separationer och kan under lång tid uppvisa starka krisreaktioner. Hur omfattande 
detta blir beror bland annat på barnets ålder och mognad. Melin (1998, s.18) menar att 
de barn vars mamma häktas och senare döms till ett fängelsestraff är mer utsatta än om 
det gällt deras pappa. Detta beror på att barnen sällan har någon närvarande pappa som 
tar hand om dem under den tid mamman avtjänar sitt straff. Barnet måste därför ofta 
familjehemsplaceras.   
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Häktesperioden är även en svår tid för den häktade. Häktespersonalen genomför alltid 
någon form av intagningsprocedur som bland annat innebär att den häktade förhörs och 
att uppgifter inhämtas om den häktades sociala ställning och tidigare uppträdanden. Den 
häktade brukar vanligtvis också visiteras och personliga ägodelar tas i förvar. Goffman 
(1973, s.22) anser att intagningsproceduren borde kallas för ”avslipningsproceduren” ef-
tersom den häktade skalas av och registreras som ett objekt som senare matas in i krimi-
nalvårdens administrativa maskineri. Att bli av med personliga ägodelar kan kanske i 
sammanhanget verka bagatellartat; men Goffman (1973, s.24) menar att en del personli-
ga ägodelar står i ett speciellt förhållande till den häktades personlighet, så till vida att 
de utgör en del av den ”identitetsutrustning” som den häktade behöver för att se till sitt 
personliga yttre. När den häktade berövas sitt vanliga yttre och de medel genom hon be-
varar det, leder det till att den häktade tvingas till en vanställning om sig själv.      
 
2.4 Häktena och anstalternas kännedom om barn 
Barnombudsmannens (2004:01) enkätundersökning, som är framtagen för att kartlägga 
hur kriminalvården förmår att möta barns behov, visade att cirka hälften av häktena vid 
inskrivningen inte ställde frågan om den intagne hade barn. Anledningen till att häktes-
personalen inte frågade var att de räknade med att den intagne själv skulle berätta. Av 
enkätsvaren från anstalterna framgick det att ”övervägande antalet anstalter alltid ställer 
frågan om barn i samband med upprättande av behandlingsjournaler” (Ibid., s.17). Att 
undvika att ställa frågan om den intagne har barn gör att det kan finnas risk för att barn, 
viss tid, lämnas utan tillsyn. Även av den anledningen att tillförlitlig statistik skall kunna 
föras i syfte att synliggöra dessa barn samt uppmärksamma deras behov gör att barnom-
budsmannen (2004, s.18) föreslår att kriminalvården bör åläggas en skyldighet att fråga 
en intagen om denne har vårdnaden om barn samt också föra statistik över antalet barn 
som har frihetsberövade föräldrar.  
 
2.5 Barnbesök på häkten och anstalter  
Vad det gäller barnbesök på häktet och anstalten så får den intagne ta emot besök i den 
utsträckning det lämpligen kan ske. Alla besökare skall kontrolleras och godkännas av 
häktet eller anstalten innan besöket medges. Barn under 18 år får besöka en intagen efter 
skriftligt medgivande från barnets vårdnadshavare. Barn under 15 år får besöka intagen 
om det kommer i sällskap med en vuxen (www.kvv.se).  

 
De flesta häkten uppgav i barnombudsmannens (2004, s.21) enkätundersökning att de 
hade barnanpassade besöksrum. Dock kunde barnets umgängesmöjligheter med föräl-
dern under häktningstiden i vissa fall vara mer begränsat än nödvändigt. Detta för att 
domstolen, på begäran av åklagare, kan besluta om restriktioner kring den häktade det 
vill säga inskränkningar i den häktades kontakter med omvärlden om det finns risk för 
att den häktade undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. Restriktioner-
na är generella och gäller den häktades barn såväl som övriga kontakter. Om åklagaren 
finner det motiverat kan han begära undantag, så kallade individuella tillstånd för den 
häktades barn. I praktiken prövas denna möjlighet endast om den häktade begär det. 
Dock är en sådan begäran ovanligt eftersom den häktade, i de flesta fall, inte känner till 
den möjligheten (Ibid., s.20).  
 
Vad det gäller barnbesök på anstalt så uppgav mer än hälften av anstalterna att de hade 
besöksrum som var utformade efter barns behov (barnombudsmannen, 2004, s.21). 
Lindbergs (2005, s.86) rapport visade att det på Hinseberg finns ett barnanpassat besöks-
rum och en barnvänlig besökslägenhet att tillgå som ligger i anslutning till lekplats. Att 
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det endast finns ett barnvänligt besöksrum och en barnvänlig besökslägenhet ansåg både 
personalen och de intagna var för lite eftersom det är många intagna som önskade till-
gång till dessa.  

 
2.6 Kostnadsfria telefonsamtal 
Mer regelbunden vardagskontakt som den intagne kan ha med sitt barn är via telefon-
samtal, brev och mail. ”Att regelbundet få höra pappas/mammas röst i telefonen är en 
bra rutin som gör det tydligt för barnet att föräldern finns där och bryr sig om sitt barn” 
(Melin, 1998, s.47). Telefonsamtalen är även positiva ur kvinnans perspektiv eftersom 
det ger henne en möjlighet till att få en inblick och vara delaktig av barnets vardagsliv. 
Telefonsamtalen kan dock vara kostsamma för den intagne som har cirka 250 kronor i 
månaden att röra sig med (Ibid., s.85). I barnombudsmannens (2004, s.26) enkätunder-
sökning framgick det att merparten av anstalterna uppgav att det ibland fanns möjlighet 
till kostnadsfria samtal till barnen. På häktena beviljades framför allt kostnadsfria samtal 
om barnet var placerad i familjehem eller på institution. Gällande de intagnas telefon-
kontakt med barnen på Hinseberg så ansåg många intagna att telefonkostnaderna är för 
dyra. De ansåg även att det tog lång tid för anstalten att godkänna telefonsamtalet 
(Lindberg, 2005, s.92). Barnens möjligheter att själva ringa till mamman samt mam-
mans möjligheter att vara tillgänglig som förälder utifrån barnets behov varierade bero-
ende på anstalt (Barnombudsmannen, 2004, s.26). På Hinseberg är den möjligheten be-
gränsad på grund av sekretess (Lindberg, 2005, s.92).  
  
2.7 Specialutbildad personal  
Det är viktigt att det finns specialutbildad personal med kompetens gällande barns behov 
på anstalter och häkten. Barnombudsmannen (2004, s.23) menar att barnet många gång-
er kan ha frågor om anstalten som de inte vill prata med föräldern om eller att det är frå-
gor som föräldern inte klarar att hantera. Där barnombudsmannen (2004, s.23) anser det 
vara särskilt angeläget att ha specialutbildad personal med är om barnet måste visiteras i 
samband med besök.  
 
Enligt en artikel i Dagens nyheter 2005 så kommer barnsansvariga att utses på landets 
alla fängelser och häkten. Detta för att fängelsemiljön kan uppfattas som skrämmande 
för barnet. Den barnansvarige ska även ha i uppgift att lära personalen att på bästa sätt 
bemöta barn (www.dn.se).   
 
2.8 Behandlingsplan  
En behandlingsplan (fortsättningsvis kallad verkställighetsplan) skall upprättas för varje 
intagen som är inriktad på åtgärder som kan ses som förberedelse inför frigivning. Verk-
ställighetsplanen skall upprättas i samråd med den intagne och om möjligt tillsammans 
med hennes närstående. Verkställighetsplanen skall därefter regelbundet uppdateras. 
Syftet med verkställighetsplanen är att undersöka den intagnes situation och behov 
(Lindberg, 2005, s.76). Lindbergs (2005, s.77) rapport visade dock att många av de in-
tagna kvinnorna på Hinseberg inte hade medverkat i utformningen av någon verkställig-
hetsplan.  
 
Brottsförebyggande rådets delrapport (2000:20), som är framtagen för att undersöka hur 
kriminalvården arbetar med förberedelser inför villkorlig frigivning från anstalt (ordför-
klaring se 2.14), visade även den på betydande brister gällande upprättande av verkstäl-
lighetsplan. I hälften av de intagnas akter saknades en verkställighetsplan och inte i nå-
got fall hade den befintliga mallen för verkställighetsplanering använts. (Ibid., s.43). 
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2.9 Närhetsprincipen  
Trots att närhetsprincipen bör gälla vid placering på anstalt så är det många kvinnor som 
har svårigheter med att kontinuerligt träffa sitt barn på grund av att de placerats långt 
hemifrån. Anledningen till de långväga placeringarna är att kvinnoanstalterna är så få 
och därför ofta belägna långt från kvinnornas hemkommuner (Lindberg, 2005, s.88). För 
barnens del betyder detta att de kan komma utsättas för långa och arbetsamma resor när 
de ska besöka mamma. 
 
2.10 Permission  
Den mest naturliga formen av kontaktmöjlighet mellan mamma och barn är vid permis-
sion. Det vill säga då kvinnan beviljas tillstånd att under en begränsad tid, med eller utan 
bevakning, lämna anstalten. En intagen kan även beviljas särskild permission som utfär-
das vid annan särskild anledning, exempelvis vid barns födelsedag, student och så vida-
re. Problemet som barnombudsmannen (2004, s.27) uppmärksammat var att det sakna-
des ett tydligt barnperspektiv gällande permission. Vid den nuvarande regleringen är 
syftet med permission att den intagne skall återanpassas i samhället. Detta gör att vissa 
anstalter inte tar särskild hänsyn till barns behov i besluten gällande permission. Barn-
ombudsmannen (2004, s.28) anser därför att lagstiftningen bör ändras så att det blir möj-
ligt att bevilja permission utifrån barnets behov av kontakt med den intagne föräldern. 
Lindberg (2005, s.107) anger i sin rapport att de flesta permissionsmöjligheterna, vare 
sig det gäller den intagnes möjligheter till fritidsaktiviteter utanför anstalten, studier, ar-
bete eller om det gäller permission för att umgås med familjen drastiskt har minskat un-
der åren 1992- 2002.  
 
Goffman (1973, s.21) anser att alla de restrektioner som sätts upp kring den häktade och 
senare kring den intagne också tjänar ett annat syfte. Genom att förvägra den intagne 
permissioner, att ta emot besök och liknande så åstadkommer institutionen en medveten 
och djupgående brytning mellan den intagne och dess tidigare roller. Några utav dessa 
roller kan den intagne återupprätta när hon återvänder till världen utanför institutionen. 
Andra rollförluster kan upplevas som oåterkalleliga eftersom det kan vara omöjligt att i 
en senare fas i livet ta igen dem. Exempel på en oåterkallig rollförlust är delaktighet i 
det egna barnets uppfostran.         
 
2.11 Gruvberget  
När den intagne har skött en permission med övernattning så är hon kvalificerad att söka 
till Gruvberget. Gruvberget är en kursgård som drivs i kriminalvårdens regi. Intagna från 
hela landet, både män och kvinnor, kan söka till Gruvberget för att under cirka två veck-
or umgås med familjen samt med andra intagna. Detta ger också barnet en möjlighet till 
att träffa andra barn i samma situation. Verksamheten på Gruvberget består i huvudsak 
av ett brett kursutbud där bland annat föräldrakurser ingår (www.kvv.se).    

 
2.12 Socialisering till samhället  
Under den tid som kvinnan är frihetsberövad är det viktigt att hon får stöd i föräldrarol-
len. Hon kan tillåtas att vistas utanför anstalten under arbetstid för att arbeta, delta i un-
dervisning, utbildning, få behandling eller liknande. Barnombudsmannens (2004, s.29) 
undersökning visade att de flesta anstalter erbjuder föräldrautbildningar. På Hinseberg 
kan kvinnan även delta i ett motivations- och behandlingsarbete som arbetar utifrån 
Minnesotamodellens tolvstegsprogram, en behandlingsform som infördes för ett trettio-
tal år sedan i delstaten Minnesota, USA. Detta kan ses som nödvändigt eftersom många 
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utav de intagna kvinnorna har missbruksproblem (Socionomen, 2004, s.16). Kvinnornas 
missbruksproblem bekräftas också av Lindberg (2005, s.45) som menar att kvinnorna 
ofta har, till skillnad mot männen som ibland har relationer till icke missbrukande kvin-
nor, svårt att få relationer till män som inte missbrukar. Detta innebär att kvinnornas 
missbruk snabbare trappas upp både vad det gäller frekvens som typ av preparat.    
  
2.13 Utslussning 
För att övergången mellan ett liv på anstalt till ett liv i frihet ska bli så smidig som möj-
ligt så finns det på Hinseberg en utslussningsenhet där kvinnorna är mer ”fria” så till 
vida att de själva ansvarar för matlagning, städ och tvätt. De intagna låses heller inte in 
på kvällen och de har möjlighet till att röra sig mer fritt. På utslussningsenheten har det 
bedrivits ett nätverksprojekt av två externa nätverksterapeuter. Egerö (Socionomen, 
2004, s.17) som skrivit om nätverksprojektet på Hinseberg, berättar att projektet först 
riktade sig till personalen som gavs utbildning och handledning utifrån ett nätverksper-
spektiv (ordförklaring se 3.1.1). Senare riktades projektet mot de intagna i syfte att stär-
ka deras nätverk inför frigivning. Nätverkstänkandet har fått kvinnorna att se resurserna 
i sina egna nätverk och det hjälper dem även att bli medvetna om vilken inverkan deras 
destruktiva kontakter har.    

  
Under sista delen av strafftiden har kvinnan har möjlighet att ansöka om vistelse utanför 
anstalten. Under denna utslussningsperiod, som även kallas för en ”P 34:a” (vistelse en-
ligt 34 § Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt), så genomgår hon ofta vård eller 
behandling. Boendet kan då vara på behandlingshem eller i familjehem, ibland även till-
sammans med barnet. Dessvärre, menar Egerö (Socionomen, 2004, s.18), har kriminal-
vården tvingats avslå många sådana ansökningar på grund av dålig ekonomi.     

 
2.14 Villkorlig frigivning  
I Sverige får ofta den som avtjänat viss tid av straffet möjlighet till att friges tidigare. 
Detta kallas för villkorlig frigivning. För den som får villkorligt frigivning gäller oftast 
en prövotid på ett år. Under denna prövotid ställs den villkorligt frigivne under övervak-
ning av frivården. Missköter den villkorligt frigivne sig under prövotiden så får denne 
återvända till anstalten (Melin, 1998, s.91).  
 
För kvinnorna på Hinseberg var det viktigast att ha bostad och arbete ordnat när de vill-
korligt frigavs. De flesta av kvinnorna ansåg även att samarbetet mellan kriminalvården 
och aktuella myndigheter som exempelvis socialtjänst, arbetsförmedling och liknande 
måste påbörjas tidigare. De kvinnor som hade ett nätverk utanför önskade att nätverket 
skulle delta i planeringen. En av anledningarna till varför det inte i större utsträckning 
anordnas möten myndigheter emellan var att kriminalvården hade svårt att motivera per-
sonal från andra myndigheter att komma till anstalten (Lindberg, 2005, s.108).  
 
Brottsförebyggande rådets delrapport (2001:2, s.6), som är framtagen för att undersöka 
hur kriminalvården arbetar med förberedelserna inför villkorlig frigivning och med åter-
anpassning efter frigivning, visade att anstalterna och frivården endast hade samarbetat i 
en femtedel av fallen beträffande verkställighetsplaneringen. Detta för att verkställig-
hetsplaner i vissa fall saknades vid anstalterna och att frivården fått framställan om 
övervakning i ett sent skede. Rapporten visar även att frivårdens klienters sociala situa-
tion gällande bostad, arbete, ekonomi, fysisk och psykisk hälsa, missbruk, fritid och so-
cialt kontaktnät i stort sett var oförändrad sex månader efter frigivning med undantag för 
bostadssituationen som för de flesta hade förbättrats (Ibid., s.7). Vad det gäller klientens 
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sociala nätverk så bodde en mindre del av klienterna tillsammans med sitt barn och kli-
entens kontakt med övrig familj och släkt var i de flesta fall mindre bra. Frivårdshand-
läggaren, som inte får kontakta klientens nätverk utan samtycke från denne, hade sällan 
kontakt med klientens nätverk (Ibid., s.27). Frivårdshandläggarna uppgav i rapporten att 
de i huvudsak på grund av tidsbrist inte kunde arbeta med de villkorligt frigivna klien-
terna på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt visade en tidsstudie, gjord inom frivården 
1997, att de villkorligt frigivna inte ägnades lika mycket tid som övriga frivårdsklienter 
(Ibid., s.33). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Teoretiskt perspektiv 
För att beskriva hur subsystemet mor/barn integreras för att bli ett system så används sy-
stemteorin i studien. Handlingsteorin belyser de samhälliga system som kvinnorna är 
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tvingade att använda sig av, samt de system som väljs mer frivilligt på vägen mot- samt 
efter återförening med barnet. 
 
Bindningsteorin skildrar barnets känslomässiga bindning till en föräldragestalt och då 
oftast modern. Bindningen som barnet har till modern ses inom denna teori som en cen-
tral förutsättning för om barnet senare kommer att utvecklas till en emotionellt stabil 
person som fungerar livet igenom. 
 
3.1 Systemteoretiskt perspektiv  
Systemteorin fokuserar på helheten, på att allting existerar i ett sammanhang, i ett sy-
stem, och att de olika delarna påverkar och påverkas av varandra. Inom varje system 
finns en strävan efter balans, men systemet behöver även inrymma en viss oordning för 
att utvecklas. Oordningen integreras sedan in i systemet och bidrar till en ny funktionell 
ordning (Svedberg, 2003, s.46). Inom systemteorin så ödslas heller ingen tid på historis-
ka tillbakablickar. ”Systemteoretikerna menar att eftersom man ändå inte kan ändra på 
historien, är det mer konstruktivt att dra ett streck över det förflutna och börja i nuet och 
se möjligheterna framåt (Ibid., s.49).  Det finns en hierarkisk ordning kring de olika sy-
stemen vilket ”innebär att varje system kan betraktas som ett subsystem inom ett större 
system” (Bernler & Johnsson, 2001, s.59). Som exempel på detta menar Bernler & 
Johnsson (2001) att man kan se klienten som ett subsystem i systemet familjen och fa-
miljen som ett subsystem till systemet grannskapet och så vidare (Ibid., s.59).   
  
Alla systemen har gränser gentemot omgivningen. Mellan gränserna sker ett utbyte av 
energier vilket är nödvändigt för att systemen inte ska stagnera och isoleras, för att då 
slutligen upphöra. Systemen kan antingen vara relativt öppna eller relativt slutna (rela-
tivt för att biologiska system aldrig kan vara totalt slutna). I ett relativt öppet system sker 
ett gränsöverskridande utbyte mellan systemet och dess omgivning. Bernler & Johnsson 
(2001) benämner detta utbyte som input och output (s.61). Input omfattar all den energi, 
information och material som förs in i systemet, både positivt och negativt, medan out-
put omfattar all den energi som förs ut ur systemet i form av exempelvis lönearbete, 
facklig aktivitet, barnens läxläsning. Också output kan vara antingen positiv eller nega-
tiv. Exempel på negativ output till omgivningen kan vara miljöförstöring, individens 
asocialitet  (Ibid., s.62).       
 
Styrkan för systemteorin ligger i att teorin beskriver hur olika system inverkar på var-
andra. Praktikerna utav teorin analyserar och accepterar den sociala ordningen som råder 
i samhället. Teorins breda fokus passar också bra ihop med andra teorier vilket gör att 
”Olika systemteorier tillhandahåller en kontext för hur det privata och offentliga kan 
samverka med varandra, hur olika förändringsförmedlare »change agents« kan dras in i 
arbetet och hur även socialarbetaren och sociala instanser kan bli föremål för föränd-
ringsarbete” (Payne, 2002, s.197).  
 
3.1.1 Nätverksarbete  
Nätverksarbete är starkt förknippat med systemteorin. Ur ett systemteoretiskt perspektiv 
tillämpat på socialt arbete så anser man att ”människor är beroende av olika system i sin 
omedelbara sociala omgivning för att kunna leva ett tillfredsställande liv” (Payne, 2002, 
s.198). Därför har det sociala arbetet kanaliserats mot tre centrala system i syfte med att 
hjälpa människor: 
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1. ”Informella eller naturliga system som familj, vänskapskrets, exempelvis                       
lantbrevbäraren och kolleger. 
 

2. Formella system som kommunala myndigheter och fackföreningar. 
 

3. Sociala eller samhälleliga system, till exempel skolor och sjukhus” (Ibid., s.198). 
 

Payne (2002, s.198) beskriver hur individer med sociala problem själva kan ha svårt att 
använda sig utav dessa system på grund av att individen kanske inte känner till att de 
existerar eller på grund av att de olika systemen är i konflikt med varandra. Payne 
(2002, s.199) menar att det sociala arbetets uppgift är att hjälpa individerna att själva 
förbättra och använda sig av sin egen förmåga att hantera och lösa problem samt förbätt-
ra interaktionen mellan individerna inom ett visst resurssystem till exempel en familj el-
ler en myndighet. 
 
3.2 Handlingsteori 
Varje dag ställs vi inför olika former av valsituationer, val som kräver att vi handlar och 
därmed väljer på det ena eller andra sättet. Ibland vet vi vad vi vill och ibland inte. Att 
inte veta kan bero på olika faktorer som att vi till exempel inte tänkt närmare på saken, 
då kan vi bli tveksamma när någon frågar om vår åsikt. Det kan också vara så att vi inte 
vet hur vi kan ändra på situationen, valalternativen är otydliga. En annan faktor kan vara 
att vi inför vissa situationer känner en viss ambivalens, på så sätt att vi både vill och inte 
vill ändra på den aktuella situationen. Denna ambivalens kan leda till handlingsförlam-
ning och ”Kan vara mer eller mindre djupgående och i värsta fall leda till handlingsför-
lamning” (Berglind, 1995, s.53).  
 
Handlingsteorin beskriver ett sätt att resonera och analysera kring olika problemsituatio-
ner, en modell för handlingsanalys är ett så kallat flödesschema (se bilaga 1). Flödes-
schemat kan ”ses som ett sätt att rekonstruera och systematisera den typ av frågor som 
vi alla har att ta ställning till i olika sammanhang” (Berglind, 1995, s.58). Tanken med 
flödesschemat är att åskådliggöra ”de återvändsgränder som man kan fastna i under be-
slutresans gång. De har markerats genom rutor med frågetecken” (Ibid., s.58). Hand-
lingsteorin blickar framåt och den utgår från en ”nu-situation”. Hur vi handlar beror på 
vad vi vill uppnå. Berglind (1995, s.53) menar att det oftast finns flera valmöjligheter, 
även om dessa ibland kan vara svåra att se. De nyckelorden Berglind (1995, s.52) an-
vänder sig av för att beskriva individens handlingsutrymme är hur, vill, kan och vad. 
Hur är den nuvarande situationen? Vill du ändra på situationen? Om svaret är ja, hur kan 
du gå till väga? Kan du ändra på situationen? Om svaret blir nej, vad hindrar en föränd-
ring? Kan du låta bli att förändra situationen? Det man intresserar sig för i handlingsteo-
rin är individens egen uppfattning på situationen och det gäller att klarlägga såväl posi-
tiva som negativa sidor hos individen. 
 
Berglind (1995, s.56) har klassificerat de olika hindren som kan stå i vägen för vårt 
handlande. Hindren kan vara av stabila yttre och inre karaktärer. Några exempel på sta-
bila yttre hinder kan till exempel vara fysiska hinder, normativa hinder eller personliga 
hinder det vill säga andra personer står i vägen för handlandet. Vad gäller stabila inre 
hinder så kan det röra sig om bristande förmåga, anlag, karaktär och så vidare. Hindren 
kan också, enligt Berglind (1995, s.56), bestå av instabila yttre och inre karaktärer. Ett 
exempel på instabila yttre hinder kan vara ”otur” och exempel på instabila inre hinder 
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kan vara trötthet, tillfällig sjukdom och liknande. Berglind (1995, s.56) delar även in de 
olika hindren i specifika och generella karaktärer. 

 
3.3 Bindningsteorin  
Bowlby (1994, s.17), som är teorins grundare, menade att ta på sig ett föräldraskap är ett 
spel med höga insatser ”eftersom rätt föräldrabeteende är huvudnyckeln till nästa gene-
rations psykiska hälsa”. Barnets band till sin mor kan ses som ett förprogrammerat sy-
stem av beteendemönster som utvecklas under barnets första månader och håller kvar 
barnet i moderns närhet. När barnet är runt året blir beteendet mer cybernetiskt, det vill 
säga barnets bindningsbeteende till modern aktiveras och avaktiveras med varierad in-
tensitet beroende på vilka omständigheter som råder. Det aktiveras exempelvis på smär-
ta, trötthet eller vid rädsla och det avaktiveras när det får tröst (Ibid., s.19). Också föräld-
rabeteendet kan till viss del ses som förprogrammerat till att utvecklas i vissa riktningar 
eftersom småbarnsföräldrar, i de flesta fall, upplever en stark drift att bete sig på ett visst 
sätt som till exempel att trösta barnet när det är ledset eller vagga det när det är trött och 
så vidare. Bowlby (1994, s.21) anser att det färdigprogrammerade systemet har en livs-
avgörande funktion men att beteendet inte endast är förprogrammerat utan det är även 
inlärt genom iakttagelser av hur andra människor gör och det mer detaljerande föräldra-
beteendet kommer även an på de egna upplevelserna under barndom, tonår samt upple-
velsen till det individuella barnet (Ibid., s.21). Det förprogrammerade, inlärda och intui-
tiva agerande från bindningsgestalten är tillfredställande och stödjande för barnet och 
bidrar med att barnet utvecklar tillit både till bindningspersonen och till vuxenvärden ef-
tersom barnet blir förvissad om att dess behov blir förstådda och tillgodosedda utifrån 
det sätt som barnet visar sina behov på. De flesta föräldrar har denna förmåga, andra 
inte. De som saknar förmågan kan behöva hjälp med att utveckla den sidan av föräldra-
skapet för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för sitt barns emotionella utveckling 
(Socionomen, 2006, s.50). 
 
Ju äldre barnet eller tonåringen blir desto längre bort från föräldern, den trygga basen, 
vågar det sig. Är barnet eller tonåringen förvissad om att tryggheten finns kvar och där-
till beredda på gensvar vid behov desto mer tar barnet eller tonåringen tryggheten för gi-
ven. ”Men om den ena föräldern blir sjuk eller dör visar det sig genast hur oerhört bety-
delsefull basen är för barnets eller tonåringens eller den unga vuxnas emotionella jäm-
vikt” (Bowlby, 1994, s.28). 
 
En viktig aspekt vad det gäller bindningsteorin är vilken känsla som åtföljer och vilken 
känsla som väcks är avhängig av hur förhållandet mellan den bundna individen och 
bindningsgestalten ser ut. Om bindningskänslan är god råder en känsla av trygghet, är 
den hotad uppstår svartsjuka, ängslan och vrede och om bindningen bryts uppstår sorg 
och depression (Ibid., s.20).   
   
3.3.1 Omorganisering  
Om ett barn långvarit separeras eller bortstöts från sin bindningsperson så kan en omor-
ganisering komma till stånd. Vid gynnsamma förhållanden kan en person i barnets när-
het ta över modersfunktionerna. Men om ingen ersättare finns kan förlusten av modern 
vara förödande. En studie har gjorts som visar hur barn som varit separerade från föräld-
rarna under en period av tre till tjugo veckor under de första dagarna efter återföreningen 
uppvisade ett klart avståndstagande gentemot modern och vissa utav barnen gav även in-
tryck av att inte känna igen henne. Barnens beteende gentemot fäderna var däremot 
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varmt och hjärtligt. Denna första reaktion åtföljdes därefter med att barnen blev ängsliga 
och benägna till oförutsägbara utbrott av negativism och vrede (Perris, 2000, s.107).    
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4 Metod  
Under följande kapitel redogörs det för vald metod samt tillvägagångssätt vid littera-
tursökning, intervjuer, transkribering, analys och tolkningar av materialet. Vidare disku-
teras studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. 
 
4.1 Forskningsmetod  
Enligt Kvale (1997, s.70) så är den kvalitativa forskningsmetoden ”en unikt känslig och 
kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 
vardagsvärld”. Utifrån studiens syfte, att från de frigivna kvinnornas perspektiv beskriva 
och försöka förstå de problem som kan uppstå i samband med när de efter frigivning ska 
återta föräldrarollen, så valdes det en kvalitativ forskningsmetod till studien. 
 
Att kvantitativ forskningsmetoden valdes bort beror på att frågorna då hade blivit mer 
styrda. Detta skulle bidra till att respondenternas upplevelser inte berättades fullt ut. Det 
hade heller inte varit möjligt att ställa några följdfrågor. Också respondenternas möjlig-
het att fråga vid eventuella oklarheter i frågeformuläret hade begränsats.     
 
4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
 Inom den kvalitativa forskningen så finns det flera filosofiska inriktningar. Denna stu-
die utgår från den fenomenologiska traditionen. 
  
Fenomenologin fokuserar på den enskilda individens subjektiva beskrivning av ett visst 
fenomen. Genom kvalitativa forskningsmetoder så erbjuder fenomenologin ”unika möj-
ligheter att i intervjuer få beskrivningar av intervjupersonens upplevda vardagsvärld – 
livsvärld” (Olsson & Sörensen, 2002, s.106). Livsvärlden, som är ett centralt begrepp 
inom fenomenologin, beskriver den verklighet vi dagligen lever i och tar för given 
(Bäck- Wiklund, 2003, s.75). Husserl, som var den moderna fenomenologins grundare, 
ansåg att vetenskap som inte tar hänsyn till livsvärlden saknar ett verkligt empiriskt un-
derlag och blir därmed hängande i luftrummet ovanför livsvärlden (Lindgren, 1994, s. 
93).  
 
När forskaren utövar fenomenologi i praktiken så skall denne lägga sina egna förutfatta-
de meningar åt sidan och ersätta detta med en nyfikenhet inför en värld som man avsikt-
ligt gjort sig främmande ifrån (Lindgren, 1994, s.91). Det tar lång tid att tillägna sig den 
fenomenologiska forskningsmetoden och eftersom det heller inte finns något allenarå-
dande metod för att arbeta med det kvalitativa materialet så är Lindgrens (1994, s.92) 
råd att man börjar leta efter mönster, kategorier, inslag och teman för att sedan bilda be-
grepp som koncentrerar iakttagelserna i materialet.  
 
4.3 Litteratursökning och urval 
Litteratursökningen började med en genomgång av Stockholms Universitets olika data-
baser som Social services abstrakt, Libris och artikelsök. Sökorden som användes var 
bland annat women, prison, children, jail, frigivning, fängelse frihetsberövad, frigiven, 
kvinnor, barn, muck och så vidare. Dessa ord sattes sedan samman i olika konstellatio-
ner och de prövades även olika synonymer på dem. Lämplig litteratur söktes också på 
sökmotorn google och på kriminalvårdens, brottsförebyggande rådets samt socialstyrel-
sens hemsidor. Utifrån referenslistor på de rapporter som senare hittades fanns uppslag 
om annan relevant litteratur i ämnet. Ingenting om just frigivna kvinnors återförening till 
sina barn hittades. Däremot fanns det rapporter och litteratur som beskrev de kontakt-
möjligheter som den intagne och barnet kunde ha med varandra under anstaltsvistelsen 
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samt vad kriminalvården erbjöd den intagne som stärkte dennes föräldraroll. Detta kän-
des relevant för studiens syfte eftersom kontakten under anstaltsvistelsen kan ha bety-
delse för hur den fortsatta kontakten utvecklas.   
 
Den insamlade litteraturen skummades sedan igenom och litteratur som var äldre än tio 
år rensades bort, med undantag för Goffman (1973). Detta för att studien skulle bygga 
på så uppdaterat material som möjligt. Även visst material som det gjorts aktuella upp-
följare på togs bort och endast uppföljaren användes i studien. Det finns säkerligen rap-
porter och artiklar som inte har hittats men när det valda materialet återkommande an-
vändes som referens ansågs litteratursökning vara över.      

 
4.4 Urval av intervjupersoner 
Studien omfattar två intervjuer med kvinnor som efter anstaltsvistelse återförenats med 
sitt/sina barn samt en intervju med en barnansvarig frivårdshandläggare. Anledningen 
till att studien avgränsas till just kvinnors återförening med sina barn efter anstaltsvistel-
se beror på att de fängelsedömda kvinnornas situation beskrivs ofta i litteratur och media 
som svårare än männens på grund av att deras barn många gånger behöver familjehem- 
eller institutionsplaceras under kvinnans anstaltsvistelse. Också kvinnornas sociala si-
tuation beskrivs som svårare än männens genom att kvinnorna många gånger har ett mer 
djupgående missbruk.  
 
Syftet med att intervjua barnansvarig frivårdshandläggare var för att ge läsaren en så ak-
tuell bild som möjligt av hur frivården arbetar med villkorligt frigivna kvinnor och deras 
barn.  

 
Urvalet baserades närmast på det som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 
(2002, s.287) kallar för intensitetsurval eftersom intervjupersonerna valdes ut för att de 
förväntades ha stor kunskap om forskningsproblemet. För att hitta intervjupersoner så 
kontaktades en ideell förening som bland annat kommer i kontakt med tidigare dömda. 
De hjälpte sedan till med en förfrågan till lämpliga intervjupersoner. Att inte responden-
ter söktes bland exempelvis frivårdens klienter beror på att de kvinnor som eftersöktes 
till studien skulle ha distans till fenomenet och återföreningen skulle vara fullbordad. 
Detta för att syftet med studien var att beskriva och försöka förstå de problem som kan 
uppstå när kvinnan efter frigivning ska återta föräldrarollen. Är då inte återföreningen 
fullbordad så går eventuellt viktiga beskrivningar av återföreningen förlorat. Skälet till 
att kvinnan skulle ha distans till återföreningen var att hon då hunnit reflektera över fe-
nomenet.    
 
För att finna en barnansvarig frivårdshandläggare så kontaktades frivårdens samordnare 
som gick ut med en förfrågan till barnansvarig. 
 
Från början var det tänkt att studien skulle innehålla fyra intervjuer med kvinnor som ef-
ter anstaltsvistelse återförenats med sitt barn. Men att hitta respondenter var svårt, antag-
ligen för att ämnet många gånger kan upplevas som känsligt. För de respondenter som 
senare deltog hade det gått några år sedan de frigavs från anstalt och återförenats med 
sitt/sina barn. De var väldigt öppna och även självkritiska med hur deras situation hade 
varit samt hur det såg ut i dagsläget. Att deras barn var i olika åldrar och att syftet med 
återföreningen såg olika ut för kvinnorna bidrog till att ge en vidare bild av fenomenet. 
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4.5 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna med de frigivna kvinnorna inleddes med att respondenterna innan mötet 
fick mejl med information om forskningens syfte samt övergripande forskningsfrågor 
(se bilaga 2). Det informerades även om att intervjun kommer att spelas in på bandspela-
re. Vidare fanns det information om studiens etikregler. Informationen innehöll också en 
kort beskrivning om vem jag är, detta för att respondenterna skulle veta vem det var de 
berättar om sig själva och sina liv inför. I bilaga två är den beskrivningen borttagen ef-
tersom den inte är relevant för studiens syfte. Däremot kan det vara av värde att berätta 
detta eftersom det eventuellt påverkade respondenternas vilja att svara. Innan intervjuer-
na genomfördes hade jag telefonledes med en av respondenterna kommit överens om 
var intervjuerna skulle äga rum och intervjuerna, som gjordes under samma dag, pågick 
cirka 45 minuter vardera.  
 
Intervjun med barnansvariga frivårdshandläggaren inleddes med att respondenten vid in-
tervjutillfället fick ta del av information om studiens syfte, övergripande frågeställningar 
och etikregler (se bilaga 3). Innan intervjun genomfördes så hade vi telefonledes kommit 
överens om var intervjun skulle äga rum och intervjun, som spelades in på band, pågick 
cirka 60 minuter. Att inte någon av respondenterna fick information om vilka teoretiska 
perspektiv som studien senare skulle analysera efter berodde på att det vid intervjutillfäl-
lena inte var slutgiltigt bestämt.   

  
Intervjuerna var personliga semistrukturerade intervjuer det vill säga jag intervjuade re-
spondenten ensam och även om intervjuguiden var färdigställd (se bilaga 4 för de fri-
hetsberövade kvinnorna och bilaga 5 för frivårdshandläggaren) så fanns där stor flexibi-
litet genom att respondenten fick möjlighet att utveckla sina idéer och mer utförligt tala 
om de ämnen som togs upp. För att klargöra en av studiens mer grundläggande begrepp, 
föräldraroll, så ombeddes de frigivna kvinnorna att definiera och exemplifiera hur en bra 
förälder är.  
 
Vad det gäller användandet av bandspelare under intervjutillfällena så menar Denscom-
be (2000, s.148) att det finns både fördelar och nackdelar med detta. En fördel var att 
bandspelaren registrerar intervjun på ett varaktigt sätt samt ger en objektiv dokumenta-
tion av det som händer på så sätt att intervjuinstrumentet inte tolkar händelsen utan en-
dast lagrar. En nackdel var att endast respondenternas verbala yttranden fångas upp, den 
ickeverbala kommunikationen går förlorad. Respondenterna kunde även bli negativt på-
verkade av bandspelaren på så sätt att de blir skygga och nervösa. Dock uppfattade jag 
inte att bandspelaren påverkade mina respondenterna på något negativt sätt.   
 
Min uppfattning var att jag fick god kontakt med alla respondenter och jag fick lov att 
återkomma om jag kände att jag behövde komplettera intervjuerna med ytterligare frå-
gor. Det faktum att jag åldersmässigt var i samma ålder som de frigivna kvinnorna kan 
ha spelat roll för hur öppna de vågade vara mot mig. Respondenterna informerades inte 
heller om studiens förförståelse. Detta för att jag, i enlighet med den fenomenologiska 
forskningsmetoden, försökte lägga min egen förutfattade mening åt sidan. 
 
4.6 Bearbetning och analys                                                                                                                       
Intervjuerna transkriberades ordagrant men instämmande ljud som ”hmm”, ”ja” och så 
vidare utelämnades likaså pausar och emotionella uttryck såsom skratt, suckar och lik-
nande. Vid transkriberingen av barnansvarig frivårdshandläggares intervju utelämnades 
även vissa stycken som inte var relevanta för studiens syfte. Transkriberingen skedde i 
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nära anknytning till intervjutillfället. Detta för att jag kunde ta hjälp av minnet vid even-
tuella fel på inspelningen. Vissa ord var svåra att höra på grund av att respondenten tala-
de lågt men det skedde i så liten utsträckning så det bör inte påverka slutresultatet.   
 
Vid analyseringen av materialet användes meningskoncentrering det vill säga ”större in-
tervjutexter reduceras till kortare och koncisare meningar” (Kvale, 1997, s.174). I ett 
första steg lästes materialet igenom i syfte i att hitta övergripanden teman. Teman valdes 
utifrån intervjupersonernas berättelser samt från studiens frågeställningar. När intervju-
personerna citerades ändrades talspråket till skriftspråk och ord utan betydelse plockades 
bort såsom ”liksom” och ”typ”. Det färdiga materialet från intervjuerna med de frigivna 
kvinnorna analyserades därefter utifrån systemteorin, bindningsteorin och handlingsteo-
rin. Materialet från intervjun med frivårdshandläggaren analyseras inte utan användes 
som en beskrivning av hur frivården arbetar med villkorligt frigivna kvinnor och deras 
barn i dag. Resultatet från frivården diskuteras senare under slutdiskussionen i kapitel 7. 

 
4.7 Verifiering  
Verifiering fastställer studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vad det gäller 
studiens validitet så syftade studien till att ta del av respondenternas egna subjektiva er-
farenheter angående deras återförening med barn. För att undersöka detta så valdes re-
spondenter ut som besatt stor kunskap om forskningsproblemet. Respondenternas berät-
telser upplevdes som rimliga och trovärdiga. Också när deras erfarenheter, till viss del, 
jämfördes med materialet som användes vid bakgrund och tidigare forskning. Att re-
spondenterna hade distans till sina erfarenheter kan öka validiteten eftersom responden-
terna på så sätt hade hunnit reflektera över fenomenet.       
 
Kvale (1997, s.218) menar att validiteten i en undersökning är något man måste ha i 
åtanke under hela forskningsprocessen. Validiteten är beroende av den hantverksskick-
lighet som utvecklas under studiens gång. I praktiken innebär detta att arbetet har ifråga-
satts under samtliga stadier i studien. Det vill säga när syftet och frågeställningarna for-
mulerades, under intervjuerna, transkriberingen och vid analysen.  
 
Vad det gäller studiens reliabilitet menar Kvale (1997, s.213) att vid kvalitativ forskning 
så diskuteras intervjuarens reliabilitet ofta kring hur intervjuerna genomfördes. Använde 
sig intervjuaren omedvetet av ledande frågor och så vidare. Kvale (1997, s.146) anser att 
ledande frågor kan öka reliabiliteten genom att det kan pröva tillförlitligheten i intervju-
personens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Kvale (1997, s.146) menar att det 
saknar betydelse om frågorna är ledande eller ej. Det centrala är om intervjufrågorna kan 
tillföra ny och intressant kunskap. Oavsett om denna studie bygger på ledande frågor el-
ler ej så uppfattade jag intervjuerna som väldigt informativa och att de i hög grad speg-
lade respondenternas livsvärld. Det som eventuellt kunde minska reliabiliteten var att 
studien bygger på minnen av hur respondenterna upplevde återföreningen. Det en person 
minns kan ibland förändras ju längre tiden går, historien kan även påverkas av hur ut-
gången blev. 
  
Under metodkapitlet redovisas tillvägagångssättet vad det gäller vald metod samt tillvä-
gagångssätt vid litteratursökning, intervjuer, transkribering, analys och tolkningar av 
materialet. Detta för att läsaren själv ska kunna avgöra studiens pålitlighet. 
 
Studiens resultat kan inte generaliseras till att omfatta alla de kvinnor som återförenas 
med sina barn efter frigivning från fängelse. Detta för att studien endast bygger på två 
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kvinnors erfarenheter. Däremot kan studien användas som det som Kvale (1997) kallar 
för analytisk generalisering det vill säga det görs ”en välöverlagd bedömning om i vad 
mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 
en annan situation. Den bygger på en analys av likheter och skillnader mellan de båda 
situationerna” (s.210). I praktiken betyder det att det är upp till läsaren att bedöma om 
studien är så övertygande att den kan generaliseras till liknande fall.     

 
4.8 Etiska överväganden 
Studien utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (appendix i Esaiasson et 
al). Innan studien genomförandes gick jag igenom Kvales (1997, s.105) tablå 6.1 om 
etiska frågor på de sju forskningsstadierna samt tablå 6.2 (Ibid,. s.113) om etiska frågor i 
början av en intervjuundersökning. Jag bedömde att det var etiskt försvarbart att genom-
föra studien och att studien i viss utsträckning kunde bidra med att uppmärksamma de 
behov de frigivna kvinnorna och deras barn har för att återföreningen ska bli till allas 
bästa. Några negativa konsekvenser för respondenterna i studien eller för deras anhöriga 
kunde inte uppfattas. Detta för att deras identiteter är skyddade. Respondenterna fick 
också skriftlig information via mejl och/eller vid intervjutillfället om studiens etikregler 
innan intervjuerna genomfördes.            
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Inledningsvis ges en kortare presentation av de 
frigivna kvinnorna som jag valt att kalla Anna och Mona. Respondenten från frivården 
kommer inte att presenteras. Materialet som inhämtades därifrån kommer att återfinnas 
sist i detta kapitel och används som en beskrivning av hur frivården arbetar med villkor-
ligt frigivna kvinnor och deras barn i dag. Resultatet från frivården kommer senare att 
diskuteras under slutdiskussionen i kapitel sju.  
 
Resultatet från de frigivna kvinnorna analyseras senare i kapitel sex utifrån systemteo-
rin, handlingsteorin och bindningsteorin. Uppdelningen av resultatet är till viss del tema-
tiserat utifrån intervjupersonernas berättelser samt från studiens frågeställningar. 
    
5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Anna är i 35- 40 årsåldern. Hon har tre barn som alla var i tidiga förskoleåldern när 
Anna föll in i missbruk. Under den 10- års period som Anna missbrukade hade hon en-
dast sporadisk kontakt med barnen. Anna satt vid olika tillfällen fängslad och i början av 
2000 avtjänade hon sitt sista straff. Hennes barn bodde under de första åren hos sin pap-
pa, senare blev de frivilligt familjehemsplacerade. Den sista delen av straffperioden av-
tjänade Anna i familjehem och kontakten med barnen blev då mer kontinuerlig. Därefter 
flyttade Anna till ett inackorderingshem, träningslägenhet och slutligen till en försökslä-
genhet som hon senare fick eget kontrakt på. Barnen tog hon hem när hon fick försöks-
lägenheten. 
 
Mona är i 45- årsåldern. Hon har en dotter som var i sena förskoleåldern när Mona föll 
in i missbruk. Under den 12- års period som Mona missbrukade bestod kontakten till 
barnet nästan uteslutande av sporadiska telefonsamtal. Barnet bodde under den tiden 
hemma hos sin pappa. Mona satt vid olika tillfällen fängslad och i början av 2000 hade 
hon avtjänat sitt sista fängelsestraff. Därefter fick Mona hjälp att komma till ett inackor-
deringshem och efter detta tog hon själv kontakt med barnet. 
 
5.2 Förberedelser inför föräldrarollen inne på anstalten 
Både Anna och Mona har avtjänat flera kortare fängelsevistelser. På frågan om upp-
rättande av en verkställighetsplan inne på anstalten så hade ingen utav kvinnorna med-
verkat till en sådan. Anna säger:  
 

”Hade jag det? Nej, ju kortare straff du har desto mindre hinner du få gjort. Det tar 
tid man måste ha ett långt straff för att få någon som helst hjälp med att reda ut situa-
tionen på utsidan. Såtillvida du inte är väldigt drivande själv, då har man socialtjäns-
ten som ställer upp och tror på dig eller om du har en väldigt bra kontaktperson, men 
de som är bra brukar sluta för de orkar inte” 

 
Både Anna och Mona har till viss del fått information angående barnen från sina föräld-
rar men själva avstod de till största delen från att kontakta barnen, detta för att inte inge 
barnen några falska förhoppningar. Mona berättar: 
 

”Jag var väldigt noga med att inte figurera för mycket eftersom det då skulle bli ett av-
sked till. I dag kan jag känna mig glad över att jag inte gav en massa falska löften som 
grusades hela tiden”   
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På frågan om hur de tidigare förberetts inne på anstalten inför föräldrarollen så svarar 
Anna att varje gång hon åkt in på anstalt så ville hon skapa kontakt med barnen men 
vårdarna på anstalten lyssnade inte på henne utan de sa alltid att det här med barnen 
skulle hon ha tänkt på tidigare. I dag säger Anna att: 
 

”Om man hade börjat bena i det här med barnen så hade jag klivit av mycket fortare, 
men eftersom jag aldrig fick den hjälpen så varför ska jag lägga av för? Det var ju de 
som var min stora sorg” 

 
För Monas del så var det heller ingen som pratade med henne angående barnet. Hon sä-
ger i dag att: 
 

”Jag tror att det hade varit ett enormt stöd för mig om någon hade vågat börja prata 
med mig om min dotter, kanske jag hade vågat ta steget tidigare då” 

 
Vid sista straffet hade både Annas och Monas privata situation förändrats såpass mycket 
att de nu själva bestämde sig för att sluta missbruka och återta föräldraskapet. Anna an-
mälde sig på eget initiativ till en föräldracirkel som anordnades på anstalten. Tillsam-
mans med en vän till Anna kom sedan barnen för första gången och besökte henne inne 
på anstalten. Därefter gick hon ut på en ”P- 34:a” (ordförklaring se 2.13), det vill säga 
hon placerades utanför anstalten i ett familjehem.  
 
För Monas del så kände hon inte stöd ifrån någon. Inne på anstalten upplevde hon att 
hon klassades som ohjälplig och stökig. Mona avböjde att delta i de drogpreventiva pro-
gram som anstalten tillhandahöll eftersom hon ansåg att hon inte passade in där. Någon 
föräldragrupp eller nätverksmöte erbjöds inte ifrån anstaltens sida inför frigivningen. 
Mona, som periodvis levt som hemlös, tog själv kontakt med socialtjänstens enhet för 
hemlösa och berättade att hon snart skulle friges och att hon denna gång tänkt förbli 
drogfri. Där kom hon i kontakt med en kvinna som blev ett enormt stöd för henne både 
vad det gällde att stå fast vid beslutet att inte missbruka men också vad det gällde att 
prata om barnet samt att senare ta kontakt.                 
 
5.3 Stödet från kriminalvården, frivården och/eller från socialtjänsten efter fri-
hetsberövandet 
Eftersom Anna kämpade för att få hem barnen och Mona arbetade för en mer vuxenrela-
tion till sitt barn så skiljer sig här deras berättelser åt. Först beskrivs Annas situation och 
det stöd hon upplevde. Därefter beskrivs Monas situation och det stöd hon upplevde att 
hon fick från samhällets sida.  
 
5.4 Anna 
Anna började med att försiktigt bygga upp en relation till barnen genom att de tidigare 
hade besökt henne inne på anstalten. Senare under vistelsen i familjehemmet så fick 
Anna möjlighet att under några sommarveckor ha barnen boende hos sig. Anna säger 
att: 
 

”Det var min första sommar med barnen och jag hade aldrig klarat det om jag inte 
haft stöd runt omkring mig. Det var känslomässigt jättejobbigt samtidigt så vad skul-
le jag göra med dem? När jag hade lämnat mina barn var de små nu var de plötsligt 
stora och vad gör man med dem då? Som tur var så fick jag följa med familjen till 
sommarland och liknande så det blev jättemysigt ändå. Jag hade eget hus på tomten 
och vi skötte oss mycket själva men ändå fanns de där om jag behövde stöd och när 
jag blev ledsen och inte visste vad jag skulle göra” 
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För att komma närmare barnen så flyttade Anna senare från sitt familjehem till ett in-
ackorderingshem. Barnen träffade hon någon gång i månaden då de kom på besök. Anna 
beskriver den tiden som arbetsam mest för att hon då hade dålig ekonomi. Hon berättar: 
 

”Jag visste inte vad jag skulle göra för jag hade inte råd att gå på bio, det var det lilla 
jag visste man kunde göra. Så vi rände på stan och gick i affärer och åt på Mac Do-
nalds, mina barn spydde till sist på Mac Donalds. Nu efteråt kan jag tänka vad höll 
jag på med?” 

 
Efter ett antal månader på inackorderingshemmet så fick Anna möjlighet till boende i en 
träningslägenhet. Där fick hon också stödsamtal och hjälp med skuldsanering. Hon gick 
på kurs där hon bland annat lärde sig hur man skriver arbetsansökan, hur man gör om 
man vill söka olika utbildningar och hur hon skulle hantera frågor om vad hon gjort de 
senaste 10 åren. Kontakten till barnen utökades och de hade ett eget rum hos Anna men 
de var fortfarande familjehemsplacerade. Det som Anna uppskattade med inackorde-
ringshemmet var att personalen som arbetade där sedan tidigare kände henne eftersom 
de hade besökt anstalten. Anna säger: 
 

”Jag hade redan en kontakt med dem så jag behövde inte prata om mitt liv som varit. 
Annars måste man hela tiden berätta från början, hur allting startade och sedan där-
ifrån ska de börja hjälpa en. Till slut har man hunnit ruttna, man orkar inte för man 
ligger konstant som en öppen bok och andra kan gotta sig i mina känslor. Det är som 
en våldtäkt, i dagsläget kan jag välja när jag vill prata om mitt liv men då har man 
inget val”    

 
I och med den utökade kontakten till barnen så följde många frågor från dem om varför 
det hade blivit som det blev. Anna säger att hon alltid varit ärlig emot barnen även om 
det ibland gjorde ont. I dagsläget kan hon se hur mycket barnen har tagit skada av det 
som hänt. Anna känner skuld gentemot barnen men säger samtidigt att hon är tvungen 
att ta bort skulden för annars klarar hon inte av att hjälpa dem. Anna har även, via soci-
altjänsten, fått en familjebehandlare som hjälper henne i kontakten med barnen. Famil-
jebehandlaren fick hon tjata till sig och Anna säger att: 
 

”Hade jag inte vetat vad jag har för rättigheter så hade jag nog aldrig klarat det här 
för jag har verkligen fått stånga mig blodig till att få saker som man egentligen har 
rätt till. Som exempelvis det här med aktivitetsstöd det hade verkligen underlättat om 
jag från början hade vetat om det så att jag hade kunnat göra någonting med barnen. 
Det var först då personalen, vid träningslägenheten, informerade om det som jag an-
sökte” 

 
Anna tror att socialtjänstens motvilja till att informera klienterna om deras rättigheter 
beror på att de har för lite tid och pengar att röra sig med. Tyvärr, konstaterar hon, gör 
det att många familjer kommer i kläm. På frågan om vilket stöd hon fick från frivården 
säger Anna: 
 

”Ska jag vara riktigt ärlig så vet jag inte vilken funktion de hade. Jag fick komma dit 
och visa upp mig, mer var det inte” 

     
5.4.1 Kontakten med barnens familjehem 
Anna säger att trots att hon i dag känner tacksamhet mot familjehemmet där barnen var 
placerade så var det en arbetsam tid. När barnen exempelvis var på besök hos Anna 
kunde de säga att familjehemsmamman lagade godare köttbullar än hon. Sådana saker 
gjorde att Anna byggde upp en avundsjuka gentemot familjehemmet och hon tyckte att 
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de hade tagit hennes plats. Det var även väldigt påfrestande att besöka barnens familje-
hem. Anna tycker att familjehemmet saknade kunskap om hur hon upplevde situationen. 
Hon berättar om en episod som särskilt har etsat sig fast hos henne och det var under en 
skolavslutning när ett av hennes barn kastar sin kofta till familjehemsmamman istället 
för till Anna som stod bredvid. Anna säger att: 
 

”Hade jag inte fått den där familjecirkeln ute på anstalten så hade jag aldrig förstått 
att mina barn handlade utifrån ren vana, men det gjorde ont och jag fick svälja 
mycket. Det hade varit bättre om jag och familjehemsmamman hade kunnat prata 
med varandra. Då hade jag kunnat gå till henne och sagt att det här gjorde ont och då 
hade hon kanske kunnat gett mig koftan och visat att det faktiskt är jag som är 
mamman”   

  
 

5.4.2 Nätverksmöte 
Anna hade väntat med att ta hem barnen tills hon fick sin försökslägenhet. Detta för att 
barnen skulle slippa byta skola flera gånger. Innan flytten hem hade hon också förberett 
barnen på att de skulle flytta hem för gott. När det blev aktuellt vägrade två av barnen att 
flytta hem till henne. Ett nätverksmöte ordnades och alla som fanns runt Anna och bar-
nen bjöds in. Nätverksmötet var känslomässigt jobbigt men samtidigt var det väldigt bra 
och tydligt. Anna upplevde att även om det emellanåt var en spänd stämning eftersom 
familjehemmet hade svårt att släppa barnen ifrån sig så jobbade alla ändå för att det 
skulle bli så bra som möjligt för henne och barnen. Det bestämdes att barnen, som nu 
alla var tonåringar, skulle flytta hem till Anna. Familjehemmet skulle fungera som en 
kontaktfamilj på så sätt att barnen skulle vistas där vissa helger samt under skollov. Det-
ta höll inte länge eftersom familjehemmet strax efter barnens flytt tog emot nya familje-
hemsplacerade barn. Detta trots att de tidigare uppgett att de inte skulle göra det. Anna 
tycker i dag att det var synd, både för sin egen och för barnens del, eftersom hon under 
den perioden hade behövt avlastning samtidigt kände sig också barnen sig väldigt be-
svikna eftersom de förlorade kontakten med många av de kamrater de hade haft där.  
 
Anna säger i dag att hon kanske haft lättare att komma in i samhället igen än vad många 
andra kvinnor har eftersom hon började missbruka relativt sent i livet, hon var 23 år. In-
nan hon började missbruka hade hon levt ett ”vanligt liv” med arbete och liknande.     
 
5.5 Mona 
Under den period som Mona missbrukade så bodde barnet hos sin pappa. Kontakten 
mellan Mona och barnet hade under den 12 års period Mona missbrukade nästan uteslu-
tande bestått av sporadiska telefonsamtal. Under sista fängelsestraffet hade Monas pri-
vata situation förändras och hon tog själv kontakt med socialtjänsten och bad dem om 
hjälp med att ordna ett boende till den dag hon skulle friges. Hon fick ett inackorde-
ringsrum och för första gången på 10 år hade hon en egen dörr att stänga om sig, en 
varm säng att sova i och hon hade framtidshopp. Strax efteråt kontaktade Mona sitt barn 
och berättade att hon nu hade slutat missbruka och att hon hade någonstans att bo. För 
att inte dottern skulle känna press på sig att träffa Mona så sa hon att om dottern ville ha 
kontakt så var det bara att ringa så kunde de mötas. Mona berättar: 
 

”Efter en vecka ringde det på telefonen och vi bestämde en plats för ett möte på ett 
café. Mot mig kom en fullt utvecklad kvinna det var jätteroligt och jättekonstigt på 
samma gång och hade hon inte varit så lik mig så hade jag nog inte känt igen henne. 
Hon kände inte igen mig heller på samma sätt som hon mindes mig. Vi satte oss ned 
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och jag var väldigt nervös, då lirkade hon in handen i min och sa –det är lugnt 
mamma”         

 
Efter det mötet träffades de mer kontinuerligt. Mona säger i dag att det hade underlättat 
för henne om hon haft någon att prata med som kunde ha förklarat för henne hur äldre 
barn fungerar. Till en början var Mona så rädd för att göra dottern illa och undvek därför 
att gå in i konfrontationer. Mona berättar: 
 

”I början svalde jag mer än jag borde tills jag en dag insåg att det inte fungerade. Jag 
tänkte är det den här kvinnan jag vill representera? Någon vekling som bara sitter 
och håller med det fungerar ju inte. Så jag lyckades ta tag i den biten jag måste ju 
kunna bli arg och samtidigt säga att jag älskar dig mest på hela jorden”    

 
I dag upplever Mona att hon har en väldigt nära och god kontakt till sitt barn men hon 
säger samtidigt att det finns mycket kvar. Det har bara gått sex år sedan hon frigavs och 
de har precis börjat lära känna varandra. Dottern kan ibland ta igen förlorad tid genom 
att hon då ibland kryper upp i famnen på Mona. Mona säger att hon kan se att dottern 
har tagit skada av vad som hänt trots att dottern bestämt förnekar att det skulle ha gjort 
henne illa. Mona menar att när/om den dagen kommer då dottern blir medveten om vad 
allt det här har ställt till det för henne så önskar hon att hon och dottern kan få tillgång 
till någon form av samtalsterapi. Detta för att Mona vill undvika att hon själv sitter och 
försvarar sig och sitt tidigare liv. 

 
Också Mona poängterar att även hon haft fördel i att hon börja missbruka sent, hon var 
runt 30 år. Hon säger: 
 
”Att jag börja knarka sent innebar för min del att jag hade haft familj, barn och arbete. Därför kunde jag 
mycket av de sociala koderna som finns ute i samhället. Jag visste vad det förväntades av mig och det be-
tydde mycket för att det skulle gå bra senare”  
 
5.6 Definition av en bra förälder 
Båda respondenterna ombads att kort definiera hur en bra förälder är. Anna svarar: 
 

”En bra förälder är lyhörd och sätter gränser. Jag kan ju gå till mina egna barn som 
nu är tonåringar. De har till exempel bestämda tider när de ska vara hemma och de 
kan skrika och gapa på mig och säga att bara för jag haft det livet jag haft så behöver 
inte de hamna där. Sen så kan de sitta sinsemellan, när de vet att jag hör, och säga till 
varandra att vilken tur att inte vi får vara ute hur länge som helst för tänk då hade vi 
varit som den och den. De vill ju ha gränser det hör jag fast de gapar och skriker och 
säger att man är dum i huvudet. Sen är det också viktigt att prata mycket med barnen 
och att man står kvar när det blåser. Jag kan säga att jag har stått kvar men jag har 
många gånger varit på väg att falla och hade jag inte haft en familjebehandlare så 
hade jag nog inte klarat att stanna kvar för det har varit tufft att få hem tre tonåringar, 
speciellt i början när de inte ville. Det är också viktigt att sätta på sig barnglasögon, 
när två av mina barn sa att de inte ville flytta hem så hörde jag någonstans att de ville 
de visst. De ville inte flytta från det de hade eftersom de inte visste vad de skulle få, 
det är ju läskigt att börja i en ny skola och skaffa nya kompisar och så. Men det 
handlade aldrig om att de inte ville flytta hem till mig utan om jag flyttade till det 
stället där de bodde då hade det gått bra att bo med mig. Det är viktigt att man som 
förälder får höra av andra vuxna att det kanske inte alltid handlar om dig som person 
eftersom det just då gör så ont i en själv så man tänker jag skiter i det här, vad ska jag 
kämpa för?”  
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Mona definierar en bra förälder så här: 
 

”En bra förälder är en person som kommit relativt långt i tanken om sig själv det vill 
säga har en rätt så tydlig självbild. En bra förälder är också flexibel vad det gäller att 
ställa upp på sitt barn och hon är bra på att sätta gränser och visa integritet. Jag tror 
inte det finns något färdigstöpt svar på vad en bra förälder är det beror helt på vad si-
tuationen kräver. Men en stor portion av tålamod bör man ha och det kan jag säga att 
det kan jag vara dålig med. Det är även viktigt att kunna se sina egna brister och 
våga erkänna dem inför sitt barn. En bra förälder är också kommunikativ även om 
jag väser och fräser så måste jag vara tydlig med om det handlar om barnet eller om 
det handlar om mig själv”      

 
5.7 Barnansvarig frivårdshandläggare 
Frivården fick 060318 uppdraget att utse en barnansvarig och innan intervjun genom-
fördes hade de utsedda barnansvariga inom kriminalvården varit på utbildning.  
 
5.7.1 Uppmuntran till att ta kontakt med barnen 
Den barnansvariga frivårdshandläggaren som jag valt att kalla Karin säger att det nume-
ra ingår i deras uppdrag att uppmuntra kvinnorna till att ta kontakt med sina barn. Men 
eftersom övervägande delen av kvinnorna har missbruksproblem så uppmuntras kvin-
norna i första hand till att ta hand om sig själva innan de återupptar kontakten med bar-
nen. Det kan till exempel röra sig om att gå in i behandling, dock kan väntan på behand-
lingsplats bli lång vilket ofta resulterar återfall. På frågan om kvinnor som är vårdnads-
havare till barn får extra stöttning av frivården vad det gäller bostad, arbete eller om fri-
vården tar kontakt med kvinnans nätverk svarar Karin att dom hjälper till i kontakten 
med socialtjänsten men att: 
 

”Allt sådant ligger på socialtjänsten. Vårt jobb är egentligen bara att motivera klien-
ten till att ta emot hjälp” 

 
Karin berättar att de brukar uppmana klienter med barn att ta kontakt med olika organi-
sationer. Hon säger att frivården bland annat har ett gott samarbete med Bryggan Stock-
holm som är en ideell förening som arbetar för att synliggöra barn till frihetsberövade. 
De har barn- och ungdomsgruppsverksamheter, mamma- och pappagrupper, de har öp-
pet hus en gång i veckan då man kan komma och ta en fika och samtidigt få lite tips om 
vad man som förälder kan göra tillsammans med sitt barn. De arrangerar också diverse 
familjeaktiviteter samt sommar och vinterläger för familjerna. Karin menar att det är 
viktigt att skjuta till kunskap utifrån vad det gäller barn och på Bryggan Stockholm så är 
de specialister på barn som har eller har haft frihetsberövade föräldrar. 
 
5.7.2 Frivårdens anmälningsskyldighet 
För den som får villkorligt frigivning gäller oftast en prövotid på ett år och missköter 
den villkorligt frigivne sig under prövotiden får denne återvända till anstalten. Frivården 
anser inte att narkotikamissbruk hos klienterna är en form av misskötsamhet. Karin upp-
ger att frivården inte anmäler om den villkorligt frigivne klienten uppträder påverkad 
under besök. Anledning till detta är att frivårdshandläggarna försöker skapa en bra rela-
tion till klienten för att de på så sätt lättare ska kunna påverka denne till att gå in i be-
handling. Frivården har även fått påbackning vad det gäller att anmäla om de misstänker 
att barn far illa. Karin berättar att anledningen till att de inte anmält missförhållanden 
också hänger samman med vikten av att skapa en bra relation till klienten och då är det 
känsligt att gå in och ifrågasätta föräldraskapet. I dag anmäler de oftare och Karin säger 
att: 
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”Nu informerar jag personalen om att vi har anmälningsskyldighet om vi misstänker 
att barn far illa och anmäler vi inte så kan vi själva bli anmälda. Vi har fått instruk-
tioner om hur en anmälan går till och hur vi ska göra eftersom det är nytt för oss ock-
så. Det har bara legat något år att vi verkligen har haft anmälningsskyldighet på det 
här sättet” .     

 
5.7.3 Anstaltsbesök och tid till de villkorligt frigivna 
På frågan om frivården har möjlighet att besöka kvinnan inne på anstalt svarar Karin att 
de resurserna inte finns eftersom kvinnoanstalterna ofta är belägna långt bort. Karin 
saknar en öppen anstalt för kvinnor som ligger närmare Stockholm. Detta skulle även 
underlätta för barnen som då skulle slippa resa så långt för att besöka mamma. Den an-
stalt som ligger närmast Stockholm är Färingsö, men det är en sluten anstalt där få 
stockholmskvinnor är placerade.      
 
Karin upplever inte att de villkorligt frigivna klienterna tilldelas mindre tid än frivårdens 
övriga klienter. Karin säger att: 
 

”Det är den enskilda handläggaren som, inom vissa ramar, själv bestämmer över sina 
egna klienter. Däremot så har vi fått oerhört mycket mer att göra. Tidigare hade jag 
möjlighet att följa med klienterna till arbetsförmedlingen och liknande men den tiden 
finns inte längre trots att jag kunde se ett bättre resultat med dem som man faktiskt 
gick med” 

  
5.7.4 Efter införandet av barnansvarig 
För barnens del har redan mycket förbättras efter införandet av en barnansvarig. Fri-
vårdshandläggarna är numera uppmärksamma på om det finns barn med i bilden och de 
anmäler till socialtjänsten om de misstänker att barnen far illa. Även rent konkret så har 
miljön förbättrats på frivården så den är mer anpassad för barn. Det finns sagoböcker i 
väntrummet och Karin har gjort i ordning en leklåda som frivårdshandläggarna kan rulla 
in på sina rum om barn är med vid besök. Också den verkställighetsplan som tidigare 
ofta inte fanns eller var bristfälligt ifylld är numera omgjord och följer med från häktet 
till anstalt och sedan slutligen till frivården och återfaller man så hänger den fortfarande 
med. I verkställighetsplanen finns även en ruta att kryssa i som informerar om kvinnan 
är vårdnadshavare för barn.  
 
Karin planerar i framtiden att göra en barnanpassad informationsfolder om frivårdens 
verksamhet som föräldrarna kan läsa för sina barn. Hon kommer även att gå ut i arbets-
gruppen och erbjuda sig att vara behjälplig för de föräldrar som önskar hjälp med att be-
rätta för barnen om exempelvis vad det innebär att avtjäna straffet med en fotboja. Karin 
säger att det finns mycket kvar att göra men att mycket också handlar om vilka resurser 
som kriminalvården är villig att lägga på ett förbättrat barnperspektiv. 
 
 
 
 

 
 
 



 30

6 Analys 
Syftet med studien var att utifrån de frigivna kvinnornas perspektiv beskriva och försöka 
förstå de problem som kunde uppstå i samband med när de efter frigivning ska återta 
föräldrarollen. 
 
I detta kapitel analyseras resultatet av intervjuerna med de frigivna kvinnorna utifrån sy-
stemteorin, handlingsteorin och bindningsteorin. Systemteorin beskriver hur subsyste-
met mor/barn integreras för att bli ett system. Teorin visar även vilka system som de fri-
givna kvinnorna kommer i kontakt med på vägen mot- samt efter återföreningen med 
barnet/barnen. Handlingsteorin belyser de valmöjligheter kvinnorna hade vad det gällde 
användningen av de olika systemen det vill säga vilka system var kvinnorna tvingade att 
använda sig av samt vilka system valde de frivilligt att använda sig av.  
 
Bindningsteorin beskriver barnets känslomässiga bindning till en föräldragestalt och då 
oftast modern. Bindningen som barnet har till modern ses inom denna teori som en cen-
tral förutsättning för om barnet senare kommer att utvecklas till en emotionellt stabil 
person som fungerar livet igenom. 
 
Av de begrepp som det i teorierna redogjorts för i kapitel tre har endast en del används i 
analysen. 

 
6.1 Omorganisering av bindningsperson 
Gemensamt för Anna och Monas barn var att de alla hade nått förskoleåldern när de se-
parerades från sina mödrar. Enligt bindningsteorin så betyder det att kvinnorna och bar-
nen hade hunnit bygga upp ett förprogrammerat system av beteendemönster gentemot 
varandra innan de separerades. När barnen senare långvarit separerats från sina mödrar 
så kom eventuellt en omorganisering av bindningsperson till stånd (Perris, 2000, s.107).  
 
För Monas dotter så var förhållandena relativt goda och barnets pappa tog över moders-
funktionerna. För Annas barn var det först pappan som tog på sig modersfunktionerna. 
När han senare inte klarade den rollen tog socialtjänsten och familjehemmet vid. Famil-
jehemsmamman blev senare den person som, om en  omorganisering av bindningsper-
son kom till stånd, övertog modersfunktionerna. 
 
6.2 Otydliga valalternativ 
Både Anna och Mona önskade att de mycket tidigare skulle ha fått det som Bernler & 
Johnsson (2001, s.61) benämner som positiv input från det formella systemet fängelset i 
form av att det skulle fungera som ett stöd för dem. Både vad det gällde att prata om 
barnet/barnen samt ta kontakten med dem. När de upplevde att de inte fick det stödet så 
visste de inte själva hur de skulle gå tillväga för att förändra situationen eftersom valal-
ternativen var otydliga (Berglind, 1995, s.53). 
 
6.3 Valet att förändra situationen 
Så småningom tydliggjordes valalternativen för Anna och Mona. De bestämde sig för 
att de nu, på egen hand, klarade att förändra situationen. Detta eftersom deras privata si-
tuation hade förändrats. Utifrån Berglinds (1995) flödesschema (se bilaga 1) så står 
kvinnorna då båda på rutan: Hur ska du gå tillväga för att förändra situationen? Både 
Anna och Mona valde själva bort de system som de ansåg tillförde deras system negativ 
input i form av destruktiva bekantskaper, narkotika och kriminalitet. I det beslutet kan 
Mona ha haft större frihet än Anna vad det gäller valet av vad som skulle räknas som 
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destruktiva bekantskaper. Detta för att Annas mål var att barnen så småningom skulle 
bo med henne och för att nå målet så måste hon ha socialtjänstens godkännande på att 
hon var en god mor.  
   
Anna anmälde sig på eget initiativ till en familjecirkel som fängelset tillhandahöll. På 
så sätt fick Anna positiv input utifrån det formella systemet som hon senare ansåg att 
hon hade stor nytta av vad det gällde hennes förståelse för barnens agerande. Efter del-
tagandet i familjecirkeln fick Anna kraft till att integrera det informella systemet famil-
jen med det formella systemet fängelset som hon ofrivilligt befann sig i. Hon återupp-
tog umgänge med barnen på så sätt att de besökte henne på anstalten. Anna valde däref-
ter frivilligt att avtjäna den sista delen av straffperioden i familjehem. Där utökades in-
tegreringen till det informella systemet genom att barnen under några sommarveckor 
vistades hos henne. Anna upplevde att hon fick positiv input av familjehemmet genom 
att de fungerade som ett stöd för henne i kontakten med barnen.  

 
Mona valde bort att delta i det drogpreventiva program som anstalten erbjöd henne. 
Istället tog hon frivilligt och på egen hand kontakt med det sociala systemet socialtjäns-
ten. Därifrån upplevde hon att hon fick positiv input genom att hon fick stöd i beslutet 
att inte börja missbruka igen. Hon fick även hjälp med att ordna ett boende på ett in-
ackorderingshem. De pratade med henne om barnet och senare uppmuntran de henne 
till att ta kontakt med dottern. I dag önskar Mona att hon vid tiden kring frigivningen 
hade erbjudits någon form av familjecirkel. Antingen från det formella systemet fängel-
set eller från det sociala systemet socialtjänsten. Detta för att hon anser att det hade 
stärkt hennes föräldraroll om någon hade förklarat för henne hur de lite äldre barnen 
fungerar vid en återförening. 

 
6.4 Efter avtjänat straff 
Efter avtjänat straff tog Mona, med stöd av sitt sociala system socialtjänsten, kontakt 
med sitt informella system, dottern. Hon berättade att hon slutat missbruka och om dot-
tern ville så var Mona intresserad av att de skulle träffas. Hon lät intuitivt dottern själv 
bestämma om kontakt skulle tas genom att hon lät dottern själv återkomma om intresse 
fanns. Monas dotter ringde efter en vecka och sa att hon ville att de skulle mötas. Mötet 
gick bra och under mötet upplevde Mona att hon fick en god känslomässig kontakt med 
dottern. Detta för att när dottern uppmärksammade hur nervös Mona var tog hon hen-
nes hand och sa att allt var OK.  
 
Detta intuitiva beteende som Mona visade är, enligt bidningsteorin, tillfredsställande 
och stödjande för barnet eftersom barnet då förstår att dess behov blir förstådda och 
tillgodosedda utifrån det sätt barnet visar det på (Socionomen, 2006, s.50). Även dot-
terns beteende kan räknas som intuitivt. Dottern uppfattade Monas signaler på att hon 
var nervös och agerade genom att ge henne en tröstande hand.    

  
Anna valde, för att rent geografiskt komma närmare barnen, att flytta från familjehem-
met till ett inackorderingshem. Genom flytten så förlorade Anna den positiva input som 
hon upplevde att familjehemmet givit henne. Hon kände sig vilsen och visste inte rik-
tigt vad hon skulle hitta på för aktiviteter när barnen var på besök. Detta för att hon un-
der denna period hade en ansträngd ekonomi som inte tillät aktiviteter som kostade 
pengar. Trots att Anna under denna tid hade kontakt med det formella systemet social-
tjänsten så var det ingen därifrån som upplyste henne om att hon exempelvis hade rätt 
att söka aktivitetsstöd vilket hade underlättat umgänget mellan henne och barnen.  
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Efter ett antal månader på inackorderingshemmet fick Anna möjlighet till boende i en 
träningslägenhet. Från det sociala systemet upplevde Anna att hon fick positiv input för 
att stärka upp sig själv och sin föräldraroll genom att hon deltog i stödsamtal, fick hjälp 
med skuldsanering och hon fick utbildning i olika samhällsorienterade kurser. Persona-
len vid träningslägenheten informerade även om vilka ekonomiska bidrag Anna hade 
rätt att söka som kunde vara till hjälp i hennes kontakt med barnen. I och med flytten 
till en träningslägenhet ökade integreringen till det informella systemet genom att bar-
nen kontinuerligt besökte Anna och att de hade ett eget rum hos henne. I och med den 
utökade kontakten så följde många frågor från barnen om varför det blivit som det blev. 
Anna tog då hjälp av det sociala systemet som, efter en del tjat, erbjöd henne en famil-
jebehandlare. Anna upplevde att hon fick mycket positiv input från familjebehandlaren 
som stärkte hennes föräldraroll.    
 
6.5 Tvingande sociala system 
Inackorderingshemmet och boendet i träningslägenhet som socialtjänsten tillhandahöll 
kan ses som ett tvingande socialt system. Anna måste, i sin väg mot ett eget lägenhets-
kontrakt, underkasta sig socialtjänstens regler. Mona måste undankasta sig reglerna ef-
tersom hennes beslut om drogfrihet krävde någonstans att bo. Reglerna som socialtjäns-
ten satt upp inom dessa boendeformer kan exempelvis röra sig om krav på att den bo-
ende ska vara drogfri och för att bevisa drogfrihet kan den boende tvingas till att lämna 
urinprov. Det kan även förekomma regler som att de boende inte får ha husdjur, att de 
inte får ta emot nattgäster eller själva sova borta utan att fråga om lov och så vidare. 
Även om dessa boendeformer kan räknas som ett tvingande system så behöver det inte 
alltid vara negativ för den boende. Tvärtom så kan det för vissa upplevas som positivt 
att ha visst stöd omkring sig innan man får ett eget boende.  

 
Anna hade under den här perioden dessutom kontakt med barnens familjehem som 
även det kan ses som ett tvingande socialt system. Anna besökte barnens familjehem 
och även om hon förstod att det var av vikt för barnen att hon kom så upplevde hon att 
familjehemmet ingav negativ input till hennes system genom att de inte respekterade 
henne som barnens biologiska mor. 
 
6.6 Barnens avståndstagande 
När Anna senare fick en försökslägenhet var det dags att fullt ut integrera hennes och 
barnens system till ett informellt system. Trots att barnen under en längre tid hade vetat 
att de så småningom skulle flytta hem till Anna igen så vägrade två av barnen att frivil-
ligt flytta hem till henne när det väl blev aktuellt. Anna tog då kontakt med det sociala 
systemet socialtjänsten och ett nätverksmöte ordnades där subgrupper från olika sociala 
och informella system möttes och samarbetade kring barnens bästa. Det bestämdes att 
barnen, som nu var tonåringar, skulle flytta hem till Anna och att familjehemmet fort-
sättningsvis skulle fungera som en kontaktfamilj. Detta höll inte länge. Familjehemmet 
tog emot nya familjehemsplacerade barn trots att de bestämdes att så inte skulle ske. 
Detta bidrog till att både Anna och barnen kände sig lurade och svikna av det sociala 
systemet socialtjänsten som placerade nya barn i familjen samt av familjehemmet som 
påstått att de inte skulle ta emot nya familjehemsplacerade barn.  
 
Vad det gällde barnens avståndstagande till att flytta hem till Anna igen så kan det, en-
ligt bindningsteorin, vara en reaktion på den separation som varit. Dock visste Anna in-
tuitivt att det inte var henne som person det handlade om utan mer om barnens rädsla 
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att lämna det kända för det okända. Annas vetskap var tillfredsställande och stödjande 
för barnen eftersom de då förstod att deras behov blev förstådda och tillgodosedda ut-
ifrån det sätt de visar det på.     

    
6.7 Faktorer som underlättade återföreningen 
Både Anna och Mona ansåg att återföreningen med barnen/barnet hade underlättats av 
att de börjat missbruka relativt sent i livet. Detta betydde bland annat att de tidigare, na-
turligt, hade ingått i det sociala systemet lönearbete samt det informella systemet famil-
jen. Under den period de missbrukade hade de båda behållit viss kontakt med delar från 
det informella systemet familjen. Detta underlättade när de senare skulle ta sig tillbaka 
på så sätt att de visste vad som förväntades av dem både från samhällets och från famil-
jens sida. Att de började missbruka sent och att barnen var i förskoleåldern när de föll 
in i missbruk betyder också att barnen hade hunnit bygga upp en bindning till sina möd-
rar. Att sedan både Anna och Mona undvek att ha alltför stor kontakt med barnen under 
den tid de missbrukade och därigenom inte ingav barnen falska löften kan ha underlät-
tat när de senare skulle återförenas. Detta för att barnen då fortfarande mindes modern 
som en trygg bas. 
 
Även det samröre som Anna och Mona hade med vissa formella och sociala system 
hjälpte dem i återföreningen genom att de, med varierad styrka, fungerade som stöd åt 
dem i deras föräldraroll.  

     
6.8 Situationen i dag  
Både Anna och Mona är nu på sista rutan i Berglinds (1995) flödesschema: Hur är si-
tuationen nu? (Se bilaga 1). I dagsläget är båda accepterade av det informella systemet 
familjen. De har ett positivt och gränsöverskridande utbyte till övriga system bland an-
nat i form av lönearbete. Anna har fortfarande stöd i det sociala systemet socialtjänsten 
som tillhandahåller familjebehandlaren. Mona önskar kontakt med samma system 
om/när dottern blir medveten om vad hennes frånvaro betytt för henne.      
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7 Slutdiskussion  
Studiens syfte var att utifrån de frigivna kvinnornas perspektiv beskriva och försöka för-
stå de problem som kan uppstå i samband med när de efter frigivning ska återta föräldra-
rollen. Min förhoppning med studien var att den i viss utsträckning skulle bidra med att 
uppmärksamma de behov de frigivna kvinnorna och deras barn har för att återföreningen 
ska bli till allas bästa.  
 
Undersökningen har gjorts utifrån intervjuer med två frigivna kvinnor. De har båda be-
rättat sin unika historia om hur vägen fram till återföreningen med barnen/barnet såg ut. 
Deras berättelser analyserades därefter utifrån systemteorin, handlingsteorin och bind-
ningsteorin.  
 
En barnansvarig frivårdshandläggare intervjuades i syfte med att visa hur frivården arbe-
tar med villkorligt frigivna kvinnor och deras barn i dag. Intervjun med barnansvarig 
frivårdshandläggare har inte analyserats, utan resultatet därifrån diskuteras endast under 
detta kapitel.   
  
7.1 Metoddiskussion  
Valet av att använda en kvalitativ forskningsmetod på studien visade sig vara fruktbart. 
Intervjuerna var informativa och gav en klar bild av hur respondenterna upplevde återfö-
reningen. En kvantitativ forskningsmetod hade inte på samma uttömmande sätt lyckas 
fånga respondenternas livsvärld.   
  
Systemteorin, handlingsteorin och bindningsteorin var användbara analysverktyg vad 
det gällde att besvara frågeställningarna. Systemteorin beskrev på ett tydligt sätt hur 
subsystemet mor/barn integrerades för att bli ett system. Teorin visade även vilka sy-
stem som de frigivna kvinnorna kom i kontakt med på vägen mot, samt efter, återföre-
ningen.   
 
Handlingsteorin belyste de valmöjligheter kvinnorna hade gällande användningen av de 
olika systemen. Det vill säga vilka system var kvinnorna tvingade att använda sig av 
samt vilka system de valde mer frivilligt att använda sig av.  

 
Bindningsteorin var den enda utav teorierna som inte utgick från en här och nu situation. 
Teorin fokuserade på bindningen mellan barnet och dess bindningsperson som i de flesta 
fall var mamman. Bindningen dem emellan sågs som en central förutsättning för att bar-
net senare skulle utvecklas till en emotionellt stabil person som fungerade livet igenom. 
Den centrala roll som bindningsteorin anser att barnet har till sin mamma, tror jag, håller 
på att förändras. I dagens moderna samhälle är det socialt accepterat att även papporna 
ta barnledigt, är hemma för vård av barn och liknande. Detta bidrar till att båda föräld-
rarna kan ha en lika central roll i barnets liv samtidigt. Att fortfarande hålla fast vid att 
endast mamman är den viktigaste personen i barnets liv anser jag är felaktigt. Jag ser det 
som ett sätt att hålla kvar kvinnan i det som Lindberg (2005, s.95) kallade för den tradi-
tionella kvinnorollen.  
 
Styrkan i bindningsteorin, menar jag, ligger i förklaringen om hur bindning mellan den 
bundna och dess bindningsperson uppstår och senare utvecklas. Teorins styrka ligger 
även i förklaringen på de reaktioner som barnet uppvisar när denne förlorar en bind-
ningsperson samt barnets reaktioner vid en återförening med bindningspersonen. 
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7.2 Förberedelse inför föräldrarollen inne på anstalten 
Vare sig Anna eller Mona upplevde att de i någon större utsträckning förbereddes inför 
föräldrarollen inne på anstalten. Anna avvisades varje gång hon försökte prata med per-
sonalen om sina barn. Hon anmälde sig på eget initiativ till en föräldrakurs inne på an-
stalten som hon senare tyckte att hon hade stor glädje av. Ingen av personalen pratade 
heller med Mona om hennes barn. Hon erbjöds inte någon föräldrakurs och hon avböjde 
att delta i det drogpreventiva program som anstalten erbjöd henne eftersom hon inte an-
såg att hon passade in. Inget motsvarande erbjöds henne därefter. Den  verkställighets-
plan som ska upprättas i samråd med den intagne såg vare sig Anna eller Mona till.  
 
Både Anna och Mona uppgav att de antagligen hade slutat missbruka och återvänt till 
barnen/barnet tidigare om personalen på anstalten hade pratat med dem om bar-
nen/barnet. Genom att avvisa eller undvika att prata med den intagne om dennes barn så 
åstadkommer institutionen det Goffman (1973, s.21) menade var en medveten och djup-
gående brytning mellan den intagne och dess tidigare mammaroll. Genom att undvika 
att upprätta en verkställighetsplan så förlorade Anna och Mona de förberedelser som de 
hade rätt till inför frigivning. Detta förfaringssätt gällande verkställighetsplanen är nu-
mera, enligt barnansvarig frivårdshandläggare, avskaffat. Om personalen vid anstalterna 
har ändrat sitt agerande gentemot intagna vårdnadshavare kan jag inte uttala mig om. 
Förhoppningsvis uppmärksammar de barnansvariga vid anstalterna detta problem och 
agerar genom att kräva att personalen utbildas.              
  
7.3 Kvinnornas omedelbara behov efter frigivning gällande föräldrarollen   
Ett av Annas och Monas omedelbara behov efter frigivning var att få någonstans att bo. 
För att uppnå detta tvingades de underkasta sig socialtjänstens regler. Detta kan tyckas 
märkligt med tanke på att kvinnorna hade avtjänat sina straff och var därmed fria. Sam-
tidigt håller det sociala systemet dem kvar och kvinnorna omvandlas därmed från bo-
stadslösa till sociala problem.  
 
Reglerna som sätts upp inom det sociala systemets boendeform överensstämmer inte 
heller med den sociala ordning som annars normalt råder ute i samhället. Det som var 
utmärkande för det Goffman (1973) kallade för den totala institutionen var deras inne-
slutande eller totala karaktär, och möjligtvis kan man räkna det sociala systemets struk-
tur som ännu en form av total institution. Ingen utav kvinnorna nämnde dock att de 
uppfattade denna boendeform som kränkande och frågan ställdes inte heller av mig. 
Kanske upplevdes det som positivt att ha visst stöd omkring sig innan man får ett eget 
boende. Anna hade exempelvis stort stöd genom denna boendeform. Också Mona upp-
levde ett visst stöd via sitt boende på inackorderingshemmet genom att hon kände fram-
tidshopp. Om detta just berodde på den skyddande och kontrollerande boendeformen 
eller inte kan jag inte uttala mig om.  
 
Mona hade, till skillnad mot Anna, inte deltagit i någon form av föräldrautbildning. I 
dag anser hon att det hade underlättat för henne om hon haft någon att prata med som 
kunde förklara för henne hur de äldre barnen kunde reagera vid en återförening. Jag be-
dömer att någon form av föräldrautbildning borde vara obligatoriskt för intagna vård-
nadshavare på anstalt. Vad slutmålet än är med umgänget med barnen så är det av vikt 
att föräldern får viss insikt om barnets utveckling och dess reaktioner på att ha en fri-
hetsberövad förälder.    
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7.4 Kvinnornas långsiktiga behov efter frigivning gällande föräldrarollen 
Anna och Mona hade olika mål med återföreningen till barnen. Monas dotter hade hun-
nit bli nästan vuxen när hon återförenades med sin mor. Återföreningen skulle för hen-
ne inte innebära samma omställning som det innebar för Annas barn. Annas barn var 
alla i tonåren och de var familjehemsplacerade. Detta betydde att de fortfarande var i 
beroendeställning till en vuxen. För att stärka upp föräldrarollen gentemot barnen be-
gärde Anna tillgång till en familjebehandlare. Mona önskar även hon tillgång till någon 
form av familjebehandling den dagen då/om dottern blir medveten om hur Monas från-
varo har påverkat henne.  
 
Under den tid som jag arbetat med denna studie fick jag uppfattningen att det krävs stor 
envishet, uthållighet samt samhällelig kunskap från den frigivne vårdnadshavaren sida 
för att få den hjälp och det stöd de har rätt till från samhället. Att få hem tonåringar och 
återupprätta föräldraauktoriteten efter lång tids frånvaro kan inte vara lätt. Att då behö-
va tjata sig till hjälp är anmärkningsvärt. Det borde ligga i socialtjänstens intresse att 
återföreningen mellan mor och barn fungerar tillfredsställande och därför borde denna 
instans vara mer samarbetsvillig när hjälp efterfrågas. I studien framkommer det även 
att den hjälpsökande själv måste vara medveten om vilka ekonomiska bidrag som finns 
eftersom detta uppenbarligen är något som socialtjänsten inte frivilligt upplyser om. 
 
7.5 Stödet efter frigivning 
Anna och Mona upplevde inte någon form av stöd från kriminalvården eller frivården 
efter frigivning. Den instans som hjälpte dem var socialtjänsten. Anna fick genom dem 
hjälp med boende där det bland annat erbjöds stödsamtal, hjälp med skuldsanering samt 
samhällsorienterade kurser. Efter viss övertalning så fick hon även aktivitetsstöd samt 
tillgång till familjebehandlare. Socialtjänsten var också behjälplig vid det nätverksmöte 
som senare anordnades även om en del av de löften som då gavs senare bröts.  
 
För Monas del hjälpte socialtjänsten henne med ett boende. Socialtjänsten fungerade 
också som ett stöd för henne vad det gällde att hålla fast vid beslutet att inte börja miss-
bruka. De uppmuntrade henne även att prata om dottern samt senare till att ta kontakt 
med henne.  
 
Både Anna och Mona uppgav att det som var till störst hjälp för dem var det faktum att 
de börjat missbruka sent i livet. Detta gjorde att de redan kunde de samhälleliga koderna 
som finns ute i samhället, de visste vad som förväntades av dem. Kanske vore det en idé 
att föra in någon form av ett frivilligt faddersystem inom kriminalvården. Där tidigare 
dömda, väl samhällsförankrade individer, kunde fungera som stöd för de inte så sam-
hällsförankrade individerna. Vikten av att det bör vara tidigare dömda som fungerar som 
faddrar är att de känner till fängelsemiljön som kvinnorna kommer ifrån samt att de har 
egen erfarenhet om vilka problem som kan uppstå efter frigivning.  
 
Jag tror även att Anna och Monas beslut om att inte figurera för mycket kring bar-
nen/barnet under den tid de missbrukade var till hjälp när de senare skulle återförenas. 
Barnen/barnet hade på så sätt fortfarande förtroende för sina mödrar.     
  
7.6 Barnansvarig frivårdshandläggare 
För den som är villkorligt frigiven gäller oftast en prövotid på ett år och under denna 
prövotid ställs den villkorligt frigivne under övervakning av frivården. Missköter den 
villkorligt frigivne sig under prövotiden får denne återvända till anstalten. Trots detta så 
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ses inte missbruk av narkotika som en form av misskötsamhet av frivårdens handlägga-
re. Anledningen var frivårdens strävan efter att skapa en god relation till den villkorligt 
frigivne. Denna strävan bidrog också till att frivårdens handläggare inte gjorde någon 
anmälan vid misstanke om att barn for illa. Barnansvarig frivårdshandläggare påstod att 
frivårdens anmälningsskyldighet när misstanke förelåg om att barn for illa var något nytt 
för dem. De har inte tidigare haft samma anmälningsskyldighet som de har i dag.  
 
Myndigheters anmälningsskyldighet vid misstanke om barn far illa är inget nytt. I soci-
altjänstlagen (2001:453) 14 kapitlet 1 § står det uttryckligen att: 
 

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behö-
ver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 
   Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till soci-
alnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att so-
cialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är an-
ställda hos sådana myndigheter”            

  
Efter införandet av barnansvariga anmäler numera frivården vid misstanke om att barn 
far illa. Deras tidigare agerande visade att frivården, i sin strävan att uppbringa en god 
relation med den villkorligt frigivne, inte fullgjorde sina åtaganden. Att man kan undvi-
ka att inte göra en anmälan är en gåta och jag är övertygad om att frivårdens klienter inte 
uppskattade deras tidigare agerande.  
 
Inte heller tror jag att det uppskattas att man kan komma narkotikapåverkad till frivår-
den för att diskutera olika behandlingsformer. Frivården är en myndighet och ska agera 
därefter. Det ger trygghet till klienterna om de vet vad som gäller. Att försöka skapa en 
bra relation till klienterna betyder inte att frivården bör låta klienten agera hur som helst. 
Information om frivårdens regler bör ges vid första träffen. Därefter ska reglerna, utom 
då särskilda skäl föreligger, hållas. Klara och tydliga regler skapar trygghet och goda re-
lationer eftersom man då vet var man har varandra. Vetskapen om att frivårdshandlägga-
ren exempelvis avbryter den villkorliga frigivningen om inte kravet på drogfrihet upp-
fylls kan till och med vara hjälp för vissa klienter eftersom de därigenom får en ny möj-
lighet till drogfrihet inne på anstalten. 
 
Det som var positivt med frivården gällande deras arbete med villkorligt frigivna kvin-
nor och deras barn var att de, till viss del, återupprättar kvinnans roll som mamma ge-
nom att de talar med kvinnan om barnet samt att de uppmuntrar till kontakt. Även att de 
uppmuntrar till kontakt med ideella föreningar som exempelvis Bryggan Stockholm tror 
jag är till stor hjälp för de villkorligt frigivna kvinnorna och deras barn. Detta för att de 
på så sätt kommer i kontakt med personer med liknande bakgrund. Också den barnan-
passade informationsfolder om frivårdens verksamhet som Karin planerar att utforma 
kommer säkerligen att bli ett bra verktyg för de föräldrar som själva väljer att berätta för 
sina barn om straffet. Likaså kommer Karins tanke på att vara behjälplig för de föräldrar 
som önskar hjälp med att berätta för barnen om straffet till en stor hjälp.   
  
7.7 Förslag till fortsatt forskning  
Eftersom forskning kring frigivna kvinnors återkoppling med sina barn visade sig vara 
ett tämligen eftersatt område har jag en del förslag på fortsatt forskning. Det hade bland 
annat varit intressant att under en längre period följa en grupp frihetsberövade kvinnor 
med barn. Studien skulle undersöka vilka insatser som bäst möjliggör kvinnornas återfö-
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rening med barnen. Det hade även varit intressant att göra en studie med de frihetsberö-
vade kvinnornas barn. Syftet med detta skulle vara att undersöka vilka behov som behö-
ver tillgodoses hos barnet medan mamman är frihetsberövad. Det kan exempelvis röra 
sig om att socialtjänsten behöver ge utökad handledning åt familjehemmen de anlitar så 
att dessa får mer förståelse för hur den frihetsberövade kvinnan och hennes barn kan 
uppleva situationen. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Berglind, H. (1995). Handlingsteori och mänskliga relationer. Stockholm: Natur och kultur 
  
  

Hur är din 
situation? 

Så här 

Vill du ändra 
den? 

Nej  Ja  

Måste du 
ändra den? 

Nej  Ja  

??? 
Hur? 

Så  ??? 
Kan du ändra den? 

Nej ??? Ja 

Vad hindrar dig? 

??? Det här 
Vad ska du 
göra? 

Så här 

Hur är situationen nu? 



 II

Bilaga 2 
Ingrid Strandberg, S7b                                 
Stockholms Universitet  
Institutionen för socialt arbete                           
Kursansvarig: Sanna Tielman 
 
 
Forskningens syfte 
Syftet med denna forskning är att utifrån de frigivna kvinnornas perspektiv beskriva de pro-
blem som kan uppstå i samband med när de efter frigivning ska återta föräldrarollen. Min 
förhoppning med uppsatsen är att den ska synliggöra kvinnornas och barnens behov i syfte 
med att det därigenom får berörda myndigheter att större utsträckning utgå från ett barnper-
spektiv i beslut som också indirekt berör barn.  
 
Övergripande forskningsfrågor 

• Vilka var/är dina omedelbara respektive långsiktiga behov gällande föräldrarollen? 
Vad hade du behövt mest hjälp med som hade underlättat din föräldraroll?  

• På vilket sätt upplevde du att du förbereddes inför din föräldraroll inne på anstalten? 
• Vilket stöd upplevde du att du erbjöds från kriminalvården, frivården och/eller från 

socialtjänstens sida efter frigivning? 
 
Eftersom uppsatsen kommer att handla mycket om föräldrarollen så skulle jag vilja att du 
funderar på vad det för dig innebär att vara förälder. Jag kommer även att behöva lite bak-
grundsmaterial som exempelvis hur såg din situation ut innan frihetsberövandet? Hur lång var 
anstaltsvistelsen? Hur gammalt var barnet/barnen under den aktuella tiden? Hur såg ditt/dina 
barn situation ut under anstaltstiden? Osv.  
 
Intervjusituationen  
Vid intervjuerna kommer bandspelare att användas. Intervjuerna kommer, efter överenskom-
melse, att genomföras i xxx lokaler och de varar cirka en timme. 
  
Etikregler 
C- uppsatsen är ett examinationsmoment för studerande på socialhögskolan och kommer en-
dast att användas för eventuell fortsatt forskning. Forskningsresultatet kommer senare att re-
dovisas på Socialhögskolans hemsida. Deltagandet är frivilligt och den som medverkar i un-
dersökningen har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska 
delta. Om en deltagare väljer att avbryta sin medverkan under intervjun står det henne fritt att 
när som helst göra detta. Redan insamlat data kommer dock att användas i uppsatsen.  
Uppgifter om alla i undersökningens ingående personer ges största möjliga konfidentiali-
tet/sekretess och all insamlad data kommer att förvaras på så sätt att obehöriga ej kan ta del av 
det. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att hanteras så att de ej kan identifieras 
av utomstående. 
 
Om du önskar komma i kontakt med mig kan du nå mig på telefon xxx. Det går även bra att 
mejla mig på adress: xxx 
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STOCKHOLMS UNIVERSITET 2006-04-17 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
Kursansvarig: Sanna Tielman     
 
 
 
Hej! 
Mitt namn är Ingrid Strandberg och jag går sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm. 
Just nu håller jag på att skriva min C-uppsats som handlar om frigivna kvinnors återförening 
till sina barn. Jag har gjort intervjuer med ett antal berörda kvinnor och skulle även vilja få 
med frivårdens arbetssätt utifrån barnperspektivet eftersom Ni kommer i kontakt med många 
utav dessa kvinnor.      
 
Syftet med forskningen är att utifrån de frigivna kvinnornas perspektiv beskriva de problem 
som kan uppstå i samband med när de efter frigivning ska återta föräldrarollen.  
 
Övergripande forskningsfrågor 

• På vilket sätt intar frivården ett barnperspektiv i sitt arbete? 
• Anser Ni att barnperspektivet får det utrymme det kräver i eran verksamhet?    

 
Intervjusituationen  
Vid intervjun kommer bandspelare att användas och intervjun varar cirka en 45 minuter. 
  
Etikregler 
C- uppsatsen är ett examinationsmoment för studerande på socialhögskolan och kommer en-
dast att användas för eventuell fortsatt forskning. Forskningsresultatet är en offentlig handling 
och kommer senare att redovisas på Socialhögskolans hemsida. Deltagandet är frivilligt och 
den som medverkar i undersökningen har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de ska delta. Om en deltagare väljer att avbryta sin medverkan under intervjun 
står det henne fritt att när som helst göra detta. Redan insamlad data kommer dock att använ-
das i uppsatsen. Uppgifter om alla i undersökningens ingående personer ges största möjliga 
konfidentialitet/sekretess och all insamlad data kommer att förvaras på så sätt att obehöriga ej 
kan ta del av det. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att hanteras så att de ej 
kan identifieras av utomstående. 
 
Om du önskar komma i kontakt med mig kan du nå mig på telefon xxx. Det går även bra att 
mejla mig på adress: xxx 
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Bakgrund 

• Hur såg situationen ut innan frihetsberövandet? 
• Hur lång var anstaltsvistelsen? 
• Hur gammalt var barnet/barnen när du frihetsberövades? 
• Hur såg barnets/barnens situation ut under din anstaltsvistelse? 
• På vilket sätt upplevde du att du förbereddes för din föräldraroll inne på anstalten? 

 
Definition  

• Vad innebär det för dig att vara en bra förälder? 
 
Forskningsfrågor 
På vilket sätt upplevde du att du förbereddes inför din föräldraroll inne på anstalten? 
 

• Hade du möjlighet att under anstaltstiden upprätthålla kontakt med ditt barn på ett till-
fredsställande sätt? genom tex. brev/mejl/telefonkontakt eller liknande? 

• Kunde ditt barn själv kontakta dig genom att ringa till anstalten? 
• Fick du tillräcklig information från familjehemmet om det som rörde ditt barn?  
• Deltog du i någon form av föräldrautbildning? 
• Fick du tillgång till de barnanpassade besökslägenhet/rum när ditt barn hälsade på? 
• Var du placerad långt hemifrån? 
• Upprättades en behandlingsplan med ett tydligt barnperspektiv som även uppdaterades 

med jämna mellanrum? 
• Beviljades du särskild permission vid särskilda händelser i ditt barns liv som tex. fö-

delsedag/skolavslutning/osv.? 
• Hade du möjlighet att tillbringa tid på gruvberget tillsammans med ditt barn? 
• Hade du möjlighet att under arbetstid vistas utanför anstalten för att delta i behandling, 

studier eller liknande? 
• Ordnades någon form av nätverksmöte inför din frigivning där exempelvis familj, soc, 

frivård deltog? 
• Hade du möjlighet att under sista delen av anstaltvistelsen tillbringa tid i familjehem 

tillsammans med ditt barn? 
• Hade du ordnad bostad eller arbete när du frigavs? 
• Anser du att planeringen inför frigivningen påbörjades för sent? 

 
Vilket stöd upplevde du att du erbjöds från kriminalvården, frivården och/eller från social-
tjänstens sida efter frigivning? 
 

• Anser du att frivården tog hänsyn till att du var mamma? 
• Hjälpte socialtjänsten eller annan myndighet till med att hjälpa dig med bostad och ar-

bete? 
• Fick du hjälp och stöd av socialtjänsten när ditt barn skulle tillbaks till dig? 
• Fick du hjälp av socialtjänst eller annan med att förbättra relationen till visst resurssy-

stem t.ex. familj, arbetsförmedling etc.  
 
Vilka var/är dina omedelbara respektive långsiktiga behov gällande föräldrarollen? (För att 
bli den mamma som definierades tidigare) 
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• Går ni igenom den intagnes behandlingsplan inför frigivning? 

• Samarbetar ni på något sätt med anstalten inför frigivning? 

• Besöker ni den intagne inne på anstalten? 

• Hur ofta tar ni kontakt med den intagnes kontaktnät? 

• På vilket sätt kan ni vara behjälpliga vad det gäller kontakten mellan mor/barn 

• I BRÅ:s rapport (2001:2) så stod det att frivårdshandläggarna uppgivit att de på grund 

av tidsbrist inte kunde arbeta med villkorligt frigivna på ett tillfredsställande sätt. Upp-

lever du också att det är så? 

• Vilka anser du är de frigivna kvinnornas omedelbara respektive långsiktiga behov gäl-

lande deras föräldraroll? 

• Kan jag återkomma om jag behöver komplittera med ytterligare frågor?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


