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”Jag kommer ihåg att det var en Torsdag. Jag gick väl i femte klass. Jag kom hem från 
skolan. Jag hade ingen nyckel. Jag plingade på, en man som såg konstig ut kom och 
öppnade, som jag inte kände. Sen gissade jag att det var en polis. Det var några an-

dra poliser på plats också. Pappa var inte längre där. På plats var min mamma och min 
lillebror och nån socialarbetare som hade kommit för att hämta oss, eftersom mamma 

hamnade i häktet i en vecka. Även fast hon inte hade gjort något.” Pojke 14 år.
 

”Jag skulle inte vilja byta ut någon av mina föräldrar mot någon annan. Men det är 
givet att om jag hade fötts åt sådana föräldrar som inte var i fängelse och som inte har 
alkoholproblem, så visst sku´ det vara trevligare. Jag avundas sådana kamrater som 

har det bra i alla avseenden och som är skickliga till exempel i ridning och vars föräld-
rar är hemma. Men inte vet ja´. Nog är ja´ helt okej också så här.” 15-årig flicka.

”Jag tränar gruppgymnastik. Det är jättekul. Pappa har aldrig fått komma och titta 
på eftersom han redan var i fängelset när jag började. Ibland när vi går och hälsar 

på honom visar jag några övningar.” 13-årig flicka.

”Jag var inte bitter över att farsan hamnade i fängelse. Jag är inte arg eller bitter, men 
självklart vore det bättre att ett barn växte upp med både sina föräldrar.” Pojke 14 år.



Det beräknas att 8 000 –10 000 minderåriga barn och unga har en förälder som sitter i 
fängelse i Finland. Fångenskapen berör också barnen i en eventuell ny familj.

Barn med föräldrar i fängelse bildar ingen enhetlig grupp. Ett fängelsestraff för en 
familjemedlem inverkar dock alltid på barnets livssituation. Stödet från utomstående 
och från skolan kan i hög grad hjälpa barnet att klara sig trots att livet blivit svårt.

Syftet med guiden är att ge lärare och annan skolpersonal tips om hur skolan kan 
stödja ett barn vars förälder eller närstående sitter i fängelse.

Till läsaren

Knappast vill någon att barnet straffas för brott  
som en förälder begått. Så sker dock – varje dag.



Forskning om barn vars förälder sitter i fängelse  

Enligt forskningen löper barn som har en förälder i fängelse en märkbart större risk få 
psykiska problem, asocialt beteende och annat som medför marginalisering. 

Ett barn vars förälder sitter i fängelse kan klara sig i den svåra livssituationen och 
lyckas i livet om barnet får tillräckligt med stöd i rätt tid. Det sociala stödet, positiva 
erfarenheter från skolan och starka nära relationer gör att barnet klarar sig. Det är viktigt 
att barnet får sanningsenlig information, som tar hänsyn till dess ålder, om vad som hänt 
föräldern som hamnat i fängelse. Det är också bra för barnet om det förmår bevara sitt 
förhållande till den förälder som sitter i fängelset.

KÄLLA: COPING-forskning 2012 (Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to 
Strengthen Mental Health).

”Min klassföreståndare och kemilärare vet att pappa är i fängelse. I något skede var 
jag verkligen deprimerad, jag var inaktiv på timmarna och väldigt trött. Kemiläraren 
frågade, ifall något var på tok. Jag berättade allt om pappa och allt annat. Han sa 

att ifall jag i fortsättningen också mår så, så förstår han varför.” Flicka 15 år.
 

”Jag fick huvudvärk och spydde. Det var bara det att jag kände mig så illa berörd. ” 
13-årig flicka.

”Jag tycker inte om metalldetektorerna. Jag är alltid rädd att dom tjuter. Visst vågar 
jag besöka fängelset, men det ser inte trevligt ut där. Vissa väktare är på något sätt 

elaka. Inte på det sättet, men underliga på något sätt. Men för det mesta så är dom 
helt trevliga. Jag har sett andra barn där också.” Flicka 13 år. 



”Pappa fick nästan aldrig permission. Han var på min skolavslutning från sexan.
Vi var där, gick sen hem och åt och sen i affärer. Och sen var han tvungen på dan att 

åka tillbaka. Så är det, kommer på morgonen, åker tillbaka på dan. Pappa hade ingen 
väktare med sig. Han hade en boja, signalen försvinner om man går för långt bort.  

Det var kul när pappa kom på permis.” 14-årig pojke.

När en förälder sitter i fängelse kan detta ha följder för familjens boendesituation 
och ekonomi. När en närstående berövas sin frihet är det nästan alltid psykiskt tungt 
och traumatiskt både för barnet och för den kvarvarande föräldern. 

Barnets nöd och ångest hamnar lätt i skymundan för förälderns bekymmer.  
Det händer att barnet får klara sig bäst det kan. Det är till och med möjligt att bar-
net får ta ansvar för vardagen i familjen. Den svåra situationen i hemmet kan t.ex. 
leda till koncentrationssvårigheter i skolan, till ett avvikande beteende eller till andra 
 problem och symptom.

Fångenskap 
och barn



När en förälder eller närstående  
är i fängelse kan barnet känna 

ORO inte bara för den frihetsberövade anförvantens skull utan också 
för den hemmavarande föräldern.

SKAM över brottet som föräldern gjort sig skyldig till och över fängelsestraffet. 
Barnet fruktar kamraternas reaktioner om dessa får veta något.

HAT mot föräldern eftersom denna har gjort fel och stökat till det för familjen. 
Barnet kan också reagera med raseri mot myndigheterna som för bort  

en närstående.

FÖRVIRRING över varför föräldern gjort illgärningen och vad den ska leda till härnäst.

RÄDSLA, eftersom barnet inte nödvändigtvis vågar fråga eller prata om brottet. 
 Barnet har inga ord för att ventilera det skedda. Barnet kan också frukta för egen   

del att något obehagligt ska inträffa.

”I något skede berättade mamma att nu är det så att pappa har hamnat i fängelse. 
Jag blev utom mig. Jag ville inte att han ska vara där så länge. Jag visste inte då att 
en förstagångsförbrytare inte måste tjäna hela straffet. Jag var inte ett dugg arg på 

pappa, tyckte mest synd om honom.” 13-årig flicka.



LÄTTNAD över att föräldern har hamnat i fängelse om det varit stökigt hemma, 
funnits drogproblem eller våld med i bilden.

SKULD över förälderns brott. Barnet kan tro att det 
med sitt beteende orsakat brottet.

ÅNGEST ifall barnet inte vågar prata eller har fått tillsägelse 
att hålla tyst inför utomstående.

SORG över att den ena föräldern är borta.

FÖRLUST AV SJÄLVFÖRTROENDET. Barn med föräldrar 
i fängelse kan ha fler psykiska problem än andra barn.

”Jag undrade lite grann, hade alltid undrat, vad pappa hade gjort. Jag kände 
inte hat, eller kanske en aning därför att pappa lovat att inte hamna i fängelse 

igen. Men det var ju inget nytt och inte så hemskt, men inte speciellt trevligt 
 heller. Här sitter man och väntar!” 15-årig flicka.



Skolan och 
barnen

Så kan skolan hjälpa

Om en elev samt föräldrar eller vårdnadshavare berättar i skolan att en familje-
medlem hamnat i fängelse, kan barnet eller den unga få stöd och hjälp så här:

•  Barnet ges möjlighet att tala om sina erfarenheter och känslor med en pålitlig 
vuxen, t.ex. kuratorn eller hälsovårdaren.

• Barnet hörs och uppmuntras att tala.
•  Barnet ges känslan av att det är accepterat och tryggt. Det är inte barnets fel att 

en förälder begått ett brott.



•  Om en elev inte orkar koncentrera sig på skolgången ordnas stödundervisning.
•  Information ges om de utomstående instanser hos vilka eleven och föräldrarna 

kan ansöka om hjälp, till exempel familjerådgivning, stödgrupper, nätsidor och 
hjälporganisationer.

•  Om bekymren ökar, kan skolan ta kontakt med barnskyddsmyndigheterna. Det 
är inte alltid entydigt vad som är barnets intresse. Vänd dig exempelvis för att få 
råd till barnskyddsmyndigheterna eller socialarbetaren i fängelset där föräldern 
befinner sig.

”Visst kan jag göra allt möjligt. Men mötena i skolan 
och när det kommer till sakerna om gymnasiet,  

så är det tråkigt ibland när man inte har någon att 
gå med till mötena. Men det ordnar sig på något 

sätt.” Flicka 15 år.
 

”Teknikläraren har föreslagit mig en karriär inom  
det militära. Tekniska går superbra för mig. 

Teknikläraren betygsätter mig för det jag gör.  
Inte för hur jag beter mig.” Pojke 14 år.

www.porttivapauteen.fi | www.voikukkalapset.fi



Stöd och ytterligare information

Var finns hjälp att få för barnet och ungdomen?

Maskrosbarn rf stöder barn och unga som lever i en svår livssituation. Primära målgrup-
pen är barn och familjer med frihetsberövade föräldrar. Föreningen ordnar verksam-
het åt unga och håller föreläsningar. Unga eller annan familjemedlem kan ta kontakt 
genom telefon, e-post eller Facebook. www.voikukkalapset.fi

Verksamheten En hel familj (Ehjä perhe) inom ramen för Stiftelsen kriminalvårdsstöd ger kon-
sulthjälp för yrkesfolk samt erbjuder stödgrupper i Helsingfors till barn och unga vars föräldrar 
eller andra närstående genomgår brottspåföljd. Den unga kan få hjälp från Ehjä perhe-
anställda genom att kontakta dem per telefon, brev, e-post eller Facebook. www.krits.fi

Specialungdomsarbetet i Snellu inom de ev. lut. församlingarna i Helsingfors ger stöd till 
barn och unga i Helsingfors samt till deras familjer under den tid en nära anhörig är i 
fängelse och även därefter. www.snellu.info

Stödgruppsverksamheten Tarinoiden maa (Landets berättelser) inom Tammerfors kyrk-
liga samfällighet för barn vilkas föräldrar eller närstående avtjänar fängelsestraff. www.
tampereenseurakunnat.fi 

Nätservern Portti vapauteen (Porten till friheten) som hjälper Stiftelsen kriminalvårdsstöd 
omfattar förutom annan info även sidor för barn. www. porttivapauteen.fi 

Brottspåföljdsmyndigheten. www.rikosseuraamus.fi 

Handbok för barnskyddet: Fängelsestraff för föräldrar. IHV Institutet för hälsa och välfärd, 
elektroniska handböcker. www.thl.fi/fi/julkaisut/sahkoiset-kasikirjat



Så kontaktar du fängelset

•  I fängelserna finns det socialarbetare och specialhandledare för socialarbete 
 genom vilka fången och skolan kan avtala om kontakter, med fångens tillåtelse. 
Skolan kan skicka telefonbud till fången på sluten anstalt genom fångarnas e-post. 
En fånge på sluten anstalt kan enligt prövning få tillstånd att använda Wilma.

•  E-post kan skickas till en förälder på sluten anstalt, men fången kan inte svara på  
e-postmeddelandet. Närmare anvisningar om bruket av e-post för fångar ges på 
brottspåföljdsmyndighetens hemsidor www.rikosseuraamus.fi

•  En förälder på öppen anstalt som har vårdnaden om sitt barn, kan med tillstånd av 
anstalten få använda Wilma. Föräldern kan också kontaktas per telefon eller e-post 
ifall fången har tillåtelse att använda telefon eller e-post.

•  Såväl på öppen som på sluten anstalt kan fången ansöka om permission för  att 
närvara vid exempelvis kvartsamtal eller annat möte som gäller barnet.

Barnets rättigheter  

Enligt lag har barnet rätt till båda föräldrarna. Enligt fängelselagen ska fången stöttas i 
sina relationer med sin familj och sina nära. I brottpåföljdsmyndighetens riktlinjer för barn- 
och familjearbete bestäms att mödrar och fäder som sitter i fängelse ska ges möjlighet 
att delta i barnets liv och uppfostran om det anses ligga i barnets intresse.

Barnet har rätt att besöka föräldern i fängelset. I slutskedet av fängelsestraffet blir 
 alltfler fångar frisläppta från fängelset på prov. Barnets åsikt ska klargöras och vid behov 
ska barnet höras ifall fängelsestraffet eller en del av det avtjänas i barnets hem.
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Så stöder du barn med  
föräldrar i fängelse

Tips till lärare och annan skolpersonal om hur skolan kan stödja  
ett barn vars förälder eller närstående sitter i fängelse.

”När vi gick hem med farmor stod dörren på glänt. Polisen var där och letade efter 
något. Jag visste inte då vad som hade hänt. De sa väl att pappa har blivit bortförd av 

polisen. Jag minns hur jag grät när jag packade väskan med mina saker.” 15-årig flicka.


