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Sammanfattning 

 
Gruvberget är en kriminalvårdsanstalt med naturnära omgivning och med ett fokus på 
samhörighet inom familjen. Anstalten är unik då intagna tillsammans med sina familjer kan få 
möjlighet att bo och leva där under två veckors tid. Studien syftar till att undersöka intagnas 
upplevelser av vilken betydelse deras vistelse på anstalten Gruvberget har haft för dem själva 
och deras familjer. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med intagna och före detta 
intagna som under sin verkställighet vistats på Gruvberget tillsammans med sina familjer. 
Studien vilar på en hermeneutisk ansats och studiens teoretiska utgångspunkter är det 
systemteoretiska perspektivet och resiliensperspektivet. Resultatet visar att en vistelse på 
Gruvberget kan leda till positiv förändring och utveckling för familjerelationerna och familjens 
samspel med varandra. Resultatet pekar vidare på att vistelsen kan föra familjerna närmare 
varandra och öka den intagnas känsla av delaktighet inom familjen. För att uppnå en positiv 
utveckling inom familjen har tiden på två veckor, Gruvbergets fysiska miljö och personalens 
förhållningssätt visat sig vara avgörande. Vistelsen tycks inbringa en känsla av ”hemma”, en 
känsla av ett ”normalt” familjeliv vilket ökar samhörigheten inom familjen. Att få chans att leva 
under mer ”normala” förhållanden med sina familjer har vidare visat sig fungera 
frigivningsförberedande för intagna. Studien fyller en kunskapslucka då ingen tidigare 
forskning är gjord om anstalten Gruvberget.  
 
Nyckelord: Gruvberget, anstalt, intagen, samhörighet, familj, familjerelationer, omgivning, 
resiliens, systemteori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”Gruvberget – A prison facility where families can heal” – A qualitative study of the 
importance of Gruvberget for inmates and their families from the inmates perspective 
Jysky, Matilda and Melin, Emelie 
Örebro University 
School of Law, Psychology and Social Work 
The Social Work Program 
Social Work C 
Essay 15 credits 
Spring 2017 

	   	    
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Gruvberget is a prison facility which is surrounded by nature and have a focus on family 
relationships. The prison is unique since it gives inmates and their families the opportunity to 
live there together for two weeks in a row. The aim of this study is to explore and examine how 
inmates experience the importance of their stay at Gruvberget for themselves and their families. 
Six semi-structured interviews were conducted with inmates and former inmates who during 
their incarceration stayed at Gruvberget together with their families. The study is based on a 
hermeneutic approach and the theoretical basis of the study is system theory and the resilience 
perspective. The result of the study shows that a stay at Gruvberget can lead to positive change 
and development for inmates’ family relations and family interaction. The result further 
indicates that the stay can bring families closer together and increase the sense of involvement 
within the family. In order to achieve a positive development within the family, the time of two 
weeks, the surrounding area at Gruvberget and the staffs approach has proved to be of great 
importance. The stay at Gruvberget seems to bring a feeling of being at home, a sense of a 
"normal" family life which increases the family's connection with each other. Having a chance 
to live under more ”normal” conditions with the family has also proved to be effective in 
preparing for release. The study fills a knowledge gap, since no previous research has been 
made about the prison facility Gruvberget. 
 
 
 
Keywords: Gruvberget, prison, inmate, family, family relations, environment, resilience, 
system theory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tack 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter. Ni har på ett öppet och 
inbjudande sätt låtit oss få ta del av era upplevelser från vistelserna på Gruvberget och inte 
minst har ni anförtrott oss med delar av era familjeliv.  Detta är vi otroligt tacksamma över. 
Utan er hade uppsatsen inte gått att genomföra. 
 
Vi vill också tacka Gruvbergets verksamhet och Kriminalvårdens kamratförening för att ni varit 
hjälpsamma och uppvisat intresse samt uppmuntrat oss under uppsatsens gång. 
 
Vidare vill vi lyfta vår handledare Daniel Uhnoo som under uppsatsskrivandet motiverat och 
stärkt oss när vi behövt det som mest. Du har varit behjälplig och engagerad vilket vi är 
tacksamma över då din vägledning i vårt skrivande har varit till stor hjälp. 
 
Slutligen vill vi rikta ett tack till våra nära och kära som uppvisat stort stöd, tålmodighet och 
förståelse för vårt sätt att isolera och avskärma oss från omvärlden under denna krävande 
tidsperiod. 
 
 
 

  Matilda & Emelie, 
Örebro, 2017-05-21 
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Inledning 
 
Många anstaltsklienter är inte bara intagna utan också föräldrar och partners. Enligt en rapport 
från Kriminalvården (2013:44) har minst 16 % av intagna i svenska anstalter fast partner och 
upp emot 37 % har barn under arton år. Ekbom, Engström och Göransson (2006:298) lyfter att 
det varje dag är cirka 10 000 barn som lever separerade från minst en av sina föräldrar till följd 
av ett frihetsberövande. Föräldrar och barn som skiljs åt genom ett frihetsberövande drabbas 
hårt. Problematiken ligger delvis i den direkta separationen som uppstår men också i de 
fortgående begränsningarna som finns gällande besök och kontakt. Den sekunden en individ 
döms till ett fängelsestraff döms också hela dennes familj (Ekbom et al., 2006: 295, 298). 
Frihetsberövandets negativa effekter påverkar således hela familjen. Detta tar sig ofta uttryck 
genom försämrad hälsa, försämrade ekonomiska förutsättningar samt en ökad risk för att 
familjerelationerna blir sämre eller i värsta fall helt upphör (Arditti, 2012:101).  
 
Jonasson (2009) har i egenskap av att själv vara anstaltsklient skrivit en D-uppsats inifrån 
anstalten Kumla. Genom många års observationer av medintagna har han uppmärksammat att 
tiden i anstalt ofta medför institutionaliseringsskador vilket innebär att medvetandet om världen 
utanför murarna smalnar av medan livet innanför murarna blir det mest verkliga och 
betydelsefulla. Tankebanorna blir efter tid ensidiga och världen på utsidan blir allt mer osäker 
och diffus (Jonasson, 2009:77). För att minimera ovanstående skadeverkningar är det av vikt 
att kontakten mellan intagen och familj upprätthålls under anstaltsvistelsen (SOU 2005:54; 
Johansson, 2009:78). Att ta emot besök och att kontakta anhöriga inifrån en 
kriminalvårdsanstalt sker dock med stora restriktioner och är därför inte helt problemfritt (SOU 
2005:54).  
 
Kontakt mellan intagen och familj begränsas av anstalternas regler, krav på tillstånd, 
säkerhetskontroller och granskningar (Kriminalvården, u.å.a). Besöksreglerna som anstalterna 
har utformat är heller inte anpassade till den intagnas familj och kriminalvården har själv inga 
egentliga strategier för att hjälpa dessa familjer. Familjen står därför alldeles för ofta ensamma 
i dessa situationer (Ekbom et al., 2006:298). Vidare saknar flera anstalter runt om i Sverige 
barnanpassade besöksmiljöer och besökstiden är oftast kort medan avståndet mellan anstalt och 
familj kan vara långt (Kriminalvården, u.å.b). För att barn och förälder inte ska bli främmande 
för varandra och fortsatt kunna visa bekräftelse och skapa relation, både under och efter avtjänat 
straff, är det nödvändigt att upprätthålla en god kontakt. Bristen på goda besöksmiljöer kan 
dock leda till att framförallt de intagnas barn inte vill hälsa på sin förälder i anstalt vilket de 
heller aldrig ska tvingas till (Kriminalvården, u.å.b). 
 
Det föreligger starka humanitära skäl för att ge den intagne möjlighet till kontakt med sina 
närstående varför det i största möjliga mån ska prioriteras (Prop. 2009/10:135). Detta regleras 
genom 7 kap. 1 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:1) 
som lägger fram att det vid fördelning av vanliga besökstider och tider för besökslägenheter ska 
prioriteras närstående och barn. Alla frihetsberövade föräldrar ska ges möjlighet till att kunna 
uppfylla ett ansvarigt föräldraskap (Ekbom et al., 2006:299). Kontakt mellan intagen och familj 
har visat sig bidra till att minska isoleringen för den intagne och underlätta återanpassningen in 
i samhället (Prop. 2009/10:135). Forskning har visat att intagna som har en regelbunden och 
nära kontakt med familjemedlemmar under sitt frihetsberövande har mindre risk att återfalla i 
brott efter frigivning i förhållande till de intagna som inte har en god kontakt till sin familj 
(Forste, Clarke & Bahr, 2011:430; Hairston, 1991:87; De Claire & Dixon, 2017:197; Bales & 
Mears, 2008:287). Återfallsstatistiken bland anstaltsklienter har länge varit hög, av dem som 
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friges från Sveriges anstalter återfaller cirka hälften redan inom tre år (Kriminalvården, 
2014:18). Något som skulle kunna minska återfallsstatistiken är om kontakten mellan intagna 
och deras familjer främjas och uppmuntras (Forste et al, 2011:430).  
 
Goda besöksmiljöer har visat sig vara en viktig komponent för att kunna förbättra och 
upprätthålla familjerelationer. Med stöd i dem är det möjligt att få till naturliga och därmed 
gynnsamma möten (Pierce, 2015:388; Schubert, Duininck & Shlafer, 2016:223, Arditti, 
2012:123). Tillfällen där intagna tillsammans med sina familjer har fått möjlighet att vistas i 
mer naturliga miljöer och därmed kunnat leva mer ”vanliga” familjeliv under en kortare tid har 
visat sig vara värdefullt för både intagna och deras anhöriga (SOU 2005:54). Att kunna 
övernatta tillsammans med sina familjer och umgås i en mer naturlig miljö är oerhört betydande 
för intagna och vidare ökar det chanserna för att den intagna ska kunna upprätthålla sina 
familjerelationer under anstaltsvistelsen (Ekbom et al., 2006:300). En kriminalvårdsanstalt som 
ger familjerna denna möjlighet och som utgör en arena för att främja familjerelationer under 
verkställigheten är Gruvberget. Gruvberget är en öppen anstalt mitt ute i skogen, helt utan murar 
och staket. Anstalten är unik då frihetsberövade personer runt om i Sverige tillsammans med 
sin familj får vistas och leva där under fria förhållanden. På Gruvberget ligger fokus på 
samhörighet med familjen samt hälso- och friluftsaktiviteter. De intagna kan få vistas där två 
veckor i streck, ett par gånger per år. Under vistelsen på anstalten bor de intagna i enskilda 
villor tillsammans med sina anhöriga vilket antas ge dem möjlighet att få leva ett mer naturligt 
familjeliv (Sjödin, 2016, 10 januari).  
 
Trots att Gruvberget har funnits i över 40 år. Trots att anstalten är belägen i en ovanlig 
omgivning. Trots ett unikt fokus på familjens samhörighet och inte i första hand på säkerheten 
verkar ingen forskning ha gjorts om anstalten. Med anledning av detta blir anstalten Gruvberget 
intressant som forskningsobjekt. När Gruvberget kom till vår kännedom uppkom en nyfikenhet 
då vi aldrig tidigare hört om någon liknande anstalt inom varken svensk eller internationell 
kriminalvård. Vad innebär en vistelse på Gruvberget för en intagen som är van vid helt andra 
miljöer? Vad händer när säkerhetstänkandet inte längre hamnar i första hand och vilken 
betydelse har detta för relationen mellan intagna och deras familjer samt för relationen mellan 
intagna och personal? För att kunna ta fasta på betydelsen av en familjevistelse på Gruvberget 
utgår studien från kvalitativa intervjuer med intagna som befunnit sig på anstalten Gruvberget.  
 
Stor del av den forskning vi tagit del av beträffande frihetsberövandets inverkan på intagna och 
deras familjer utgår från barnens perspektiv. I det stora hela föreligger det begränsad forskning 
utifrån de intagnas perspektiv och i den forskningen som publicerats är majoriteten av 
undersökningarna grundade i kvantitativa data. I alla ärenden som rör barn ska ett 
barnperspektiv intas och i alla avseenden ska det handla om barnets behov av och rätt till sin 
förälder, aldrig tvärtom (Ekbom et al., 2006:299). Med förståelse och en medvetenhet kring 
ovanstående har vi dock valt att utgå från, som ovan nämnts, de intagnas perspektiv med stöd i 
att forskning kring intagna och deras familjer sällan tar fasta på de intagnas subjektiva 
erfarenheter.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka intagnas upplevelser av vilken betydelse deras vistelser på 
anstalten Gruvberget har haft för dem själva och deras familjer. Avsikten är att inbringa en 
förståelse för hur en vistelse på Gruvberget kan inverka på intagnas familjerelationer och 
familjernas samspel med varandra. För att besvara syftet har följande frågeställningar 
formulerats: 
 

-   På vilka sätt upplever intagna att vistelsen bidrar till samhörighet inom deras familjer? 
 

-   Hur upplever intagna att vistelsens tid på två veckor varit av betydelse för dem och 
deras familjer? 
 

-   Hur upplever intagna att omgivningen på anstalten Gruvberget varit av betydelse för 
familjens samspel med varandra? 
 

Relevans för socialt arbete 
Då intagna och deras familjer, efter att den intagna har frigivits, kan bli aktuella för insatser 
från exempelvis socialtjänsten blir populationen särskilt relevant för det sociala arbetets praktik. 
Kunskap om vad som kan främja intagnas familjerelationer anses vara av vikt då faktorer som 
kan lindra konsekvenserna av ett frihetsberövande och öka välbefinnandet hos klienter bör 
beaktas och främjas i det sociala arbetet. Ekbom et al. (2006:301) betonar att en av samhällets 
mest centrala brottsförebyggande åtgärder är att ge stöd och uppmuntran till de anstaltsklienter 
som har relativt fungerande familjerelationer och vidare stärka dem i deras roll som förälder. 
Kunskapen som studien bidrar med kan vidare vägleda yrkesverksamma inom kriminalvården 
i deras arbete och förhållningssätt mot intagna och dess familjemedlemmar. 

 
Definitioner 
 
Familj 
I enlighet med Svenska akademiens ordbok (2017) avser begreppet familj innefatta en grupp 
personer som står närmast besläktade med varandra, oavsett om de bor ihop eller inte. Den 
författade studiens definition på familj bygger på ovanstående samt på Gruvbergets reglering 
avseende vilka som medges vistelse där. Gruvberget medger endast vistelse för barn under arton 
år och make, maka, registrerad partner eller sambo (Kriminalvården, u.å.c). Mot bakgrund av 
den valda definitionen på familjebegreppet kommer den författade studien vid benämning av 
familjerelation syfta till relationen mellan intagen, partner och barn.     
 
Omgivning 
I den författade studien utgörs definitionen på omgivning av den fysiska och sociala kontexten. 
Den fysiska kontexten avser allt som finns i den fysiska miljön, exempelvis föremål och platser. 
Den fysiska kontexten påverkar samspelet mellan individer. Den sociala kontexten avser det 
sociala sammanhang som en individ befinner sig i (Røkenes & Hanssen, 2007:245). Individer 
både påverkar och blir påverkade av den sociala omgivningen (Forsberg & Wallmark, 2013:17) 
varför kontexten är avgörande för relationen (Røkenes & Hanssen, 2007:246). 
 
Samspel 
Ett socialt samspel uppstår när två eller flera individer interagerar med varandra. Samspel 



4	  
	  

behöver inte vara av positiv karaktär utan bråk och konflikter är också en form av socialt 
samspel. Ett socialt samspel kan bestå både av verbal kommunikation i form av samtal och icke 
verbal kommunikation såsom kroppsspråk och gester (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 
2010:12).  
 
Intagen 
I studien avser intagen den person som verkställer ett fängelsestraff på någon av Sveriges 
kriminalvårdsanstalter. Termerna anstaltsklienter och frihetsberövade används synonymt till 
studiens definition på vad som avses med en intagen.  

 
Bakgrund 
 
Information om anstalten Gruvberget 
Rolf Johansson, anstaltschef på Gruvberget, berättar att anstalten öppnade 1972 och att 
grundtanken i alla år varit att långtidsdömda ska kunna komma dit och få en lättnad i 
anstaltslivet (Personlig kommunikation, 7 april 2017). På Gruvberget ligger fokus på 
samhörighet med familjen samt hälso- och friluftsaktiviteter och i över 40 år har anstalten gett 
intagna möjlighet att under en kortare tid leva familjeliv och utveckla sina relationer i en mer 
naturlig miljö (Ekbom et al., 2006:300). Anstalten är en by bestående av elva villor där de 
intagna får bo, sova och laga mat tillsammans med anhöriga. Området är också försett med 
utbildningslokal, motionshall, lekrum och matsal. Den bebyggda delen av området är dock bara 
en bråkdel av anstaltens utrymme. De intagna och deras anhöriga har möjlighet att vistas inom 
en mils radie fritt ute i Hälsinglands vildmarksnatur (Sjödin, 2016, 10 januari). De intagna 
begränsas heller inte av tider då de exempelvis måste vara ”hemma” i villorna men personalen 
gör ändå regelbundna besök i villorna för att se till att allt står rätt till (Personlig 
kommunikation, Rolf Johansson, 7 april 2017).  
 
Anstalten erbjuder kursverksamhet riktad till både manliga och kvinnliga intagna och varje kurs 
sträcker sig över två veckor (Kriminalvården, u.å.d). En vistelse kan ses som ett komplement 
till hemanstaltens behandling och kurserna som erbjuds på Gruvberget är av olika karaktär 
(Kriminalvården, u.å.e). Av dessa kurser är vissa mer inriktade på att återskapa och upprätthålla 
familjerelationer medan andra är mer inriktade på att väcka intresse och ge kunskap om natur- 
och friluftsliv. Vidare erbjuds det kursveckor riktade mot klosterverksamheten vilket är det 
enda tillfället då anhöriga inte får delta (Kriminalvården, u.å.d). Trots att intagna genomgår 
kurser på anstalten Gruvberget är större delen av tiden de spenderar där fritid och det finns även 
möjlighet att ansöka om vistelser som inte omfattas av någon kursverksamhet alls (Personlig 
kommunikation, Rolf Johansson, 7 april 2017). För att vara berättigad att ansöka till en vistelse 
på Gruvberget behöver den intagna uppfylla ett visst antal kriterier – hen ska utan anmärkning 
ha genomfört minst tre dagspermissioner samt uppvisat god skötsamhet på sin hemanstalt. För 
manliga intagna krävs det ett minimum på två års strafftid för att få delta i kursverksamheten 
medan gränsen för kvinnliga intagna går vid ett års strafftid. Även anhöriga behöver uppfylla 
kriterier för att få vistas på anstalten tillsammans med den intagne. Det måste finnas tillstånd 
för obevakade besök på hemanstalten vilket i sig ställer vissa krav på den anhöriga. En 
samtyckesblankett måste också fyllas i och de regler som finns på Gruvberget måste följas 
(Kriminalvården, u.å.c).  
 
Trots att det är sällsynt med allvarliga incidenter på Gruvberget och att anstalten är uppskattad 
av både intagna och personal tvingades det stänga år 2014. Det som föranledde nedstängningen 
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var det faktum att en kriminalvårdare blev ihjälslagen på ett häkte i Sverige och att 
säkerhetsrutinerna kring ensamarbete därför inom hela kriminalvården sågs över. Vid det 
aktuella tillfället arbetade endast fyra personal på Gruvberget vilket innebar mest ensamarbete 
av samtliga anstalter i hela Sverige. För att införa säkerhetsåtgärder samt anställa och utbilda 
mer personal stängde Gruvberget således ner under cirka ett års tid innan det åter öppnade 
sommaren 2015. I och med nedstängningen gjordes även en översikt kring klientelet som 
vistades på anstalten och med anledning av säkerhetsåtgärderna skärptes villkoren och 
bestämmelserna kring vilka intagna som medgavs vistelse på Gruvberget. Mot bakgrund av 
skärpningarna var det under en tid mindre antal intagna som uppfyllde kraven för en vistelse 
men år 2017 sänktes de återigen och i nuläget är kriterierna densamma som beskrivits i stycket 
ovan. Avslutningsvis är Gruvbergets vision att bedriva kriminalvård i frihet med minsta möjliga 
institutionella synsätt. Med andra ord ska de intagna inte känna att de fortfarande befinner sig i 
anstalt under några veckor per år (Personlig kommunikation, Rolf Johansson, 7 april 2017).  
 
Säkerhetsklass på svenska anstalter 
I Sverige finns det 46 olika anstalter indelade i tre olika säkerhetsklasser. Den intagnas risker, 
främst risk för fritagning och rymning, avgör vilken typ av säkerhetsklass hen ska placeras på. 
En grundprincip vid placering är att ingen intagen ska behöva sitta mer säkerhetsreglerad än 
nödvändigt. Det finns tre säkerhetsklasser inom kriminalvården benämnda 1, 2 och 3. 
Säkerhetsklass 1 är den högsta säkerhetsklassen och utgörs av slutna anstalter, där placeras 
högriskintagna (Kriminalvården, u.å.f). Anstalter av säkerhetsklass 2 har en mindre 
säkerhetsnivå men är fortfarande relativt slutna och inhägnade. Den sista säkerhetsklassen är 
anstalter av säkerhetsklass 3, dessa är de mest öppna formerna av anstalt och de utgörs av låg 
säkerhetsnivå (Kriminalvården, u.å.f). Anstalten Gruvberget tillhör de anstalter som är av 
säkerhetsklass 3.  

 
Tidigare forskning 
 
Stor del av forskningen avseende familjerelationer i anstalt kommer från en amerikansk 
kontext. En begränsad del av forskningen kommer från Sverige och specifikt om anstalten 
Gruvberget verkar forskningen vara obefintlig. Forskare antyder att det generellt finns bristande 
tillgång till forskning avseende intagnas upplevelser av hur familjekontakten i anstalt påverkar 
familjerelationerna (De Claire & Dixon, 2017:196; Pierce, 2015:370; Tasca, Mulvey & 
Rodriguez, 2016:459) samt vilken betydelse familjebesök har för intagnas familjerelationer och 
föräldraroll (Beckmeyer & Arditti, 2014:130). Föreliggande studie har delvis fokus på att 
undersöka hur omgivningen upplevs påverka de intagna och deras familjer vid besök och 
umgänge vilket i tidigare forskning, med den kontext vi avser att undersöka, inte alls tidigare 
verkar ha studerats.  
 
Den forskning som redogörs för nedan har sin utgångspunkt i samhörighet med familjen och 
ställs under resultat och analys i relation till intagnas upplevelser från deras vistelse på 
Gruvberget. Inledningsvis behandlas forskning om begränsningar och svårigheter med att 
upprätthålla familjerelationerna under ett frihetsberövande, detta i syfte att belysa vilka hinder 
som föreligger och som i sin tur leder till negativa konsekvenser hos den frihetsberövade med 
familj. Därefter behandlas forskning om vikten av familjerelationer utifrån en anstaltskontext i 
syfte att skänka en förståelse för varför det är av betydelse att upprätthålla fortsatt kontakt och 
relation trots frihetsberövandets implikationer. Slutligen följer ett avsnitt om komplexiteten och 
det paradoxala med familjebesök, detta i syfte att fånga både positiva och negativa aspekter av 
specifikt besök och således försöka återge en mer balanserad bild av forskningsområdet. 
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Begränsad kontakt med familj 
Ett frihetsberövande innebär inte bara en separation från den intagnas familj och barn utan också 
en belastning på relationerna sinsemellan. För förälder-/barnrelationen är denna händelse 
speciellt påfrestande. En tät och god kontakt mellan framförallt intagen och barn är därför 
önskvärd då den kan bidra till att minska de negativa effekterna på förälder-/barnrelationen som 
tillkommer i och med ett frihetsberövande. Men att ha kontakt med familj under en 
anstaltsvistelse är inte alltid helt enkelt då det föreligger begränsningar (Sharratt, 2014:760–
761). Baserat på säkerhetsklassen på anstalten ser begränsningarna olika ut, i regel har anstalter 
av högre säkerhetsklass mer restriktiva bestämmelser. Något som i sin tur kan påverka både 
frekvensen och kvalitén av besöken och kontakten (Arditti, 2012:120). 
 
I en jämförande studie mellan fyra europeiska länder, däribland Sverige, har kontakten mellan 
frihetsberövade föräldrar och barn undersökts. Resultaten av studien visar på att de ekonomiska 
förutsättningarna påverkade och i stor utsträckning begränsade kontakten mellan barnet och 
den frihetsberövade föräldern. Kostnaderna för kontakt upplevdes som höga i studien inom 
samtliga deltagande länder och de omfattades av exempelvis resekostnader vid besök och 
telefonkostnader vid samtal. Särskilt i Sverige upplevdes avståndet till förälderns anstalt som 
ett hinder då intagna efter tid ofta förflyttas till anstalter av lägre säkerhetsklass vilket kan 
innebära ökat avstånd från familjen (Sharratt, 2014:766). De barn från Sverige som ingick i 
studien uppskattade då interventioner som förlängda besök med anledning av att de upplevdes 
som mer lönsamma i relation till avståndet samt mer gynnsamma för relationen (Sharratt, 
2014:769–770). Ytterligare forskning har också påvisat att ekonomi och avstånd är ett hinder 
för att upprätthålla regelbunden kontakt med familjemedlemmar (Pierce, 2015:381; Arditti 
2012:120; La Vigne, Naser, Brooks & Castro, 2005:323). 
 
Utöver de begränsningar som hittills nämnts visar forskning att även besöksmiljöer kan vara ett 
hinder för kontaktskapande. Intagna har uttryckt en önskan om förbättrade besöksmiljöer mot 
bakgrund av att dess utformning ofta upplevs hämma familjerelationerna, detta för att fokus 
snarare läggs på säkerhet än trivsel (Dixey & Woodall, 2012:38). Besöksmiljöerna är ofta inte 
barnanpassade, om detta skulle förbättras skulle det bidra till en mer gynnsam interaktion 
mellan den frihetsberövade föräldern och hans barn (Pierce, 2015:388). Begränsningar och 
problem beträffande besöken bidrar till att frihetsberövade föräldrar känner mindre närhet och 
samhörighet med sina barn vilket vidare kan hindra dem från att vara en engagerad, kärleksfull, 
lyhörd och stöttande förälder (Beckmeyer & Arditti, 2014:143–144). De bristfälliga 
besöksmiljöerna kan vidare bidra till avsaknad av trygghet mellan familjemedlemmarna vilket 
hämmar deras relationer (Arditti, 2012:123). Även om ovanstående studier tar fokus på 
relationen mellan intagna och deras barn framkommer det att kontakten med annan 
familjemedlem, så som partner, föräldrar och syskon är lika viktig (Pierce, 2015:378). 
 
Vikten av familjerelationer 
Trots de begränsningar för kontakt som ovan nämnts är det fördelaktigt att upprätthålla 
regelbunden kontakt med familjen under anstaltsvistelsen. Detta uppnås bäst genom besök då 
dessa bidrar till en ökad förmåga hos den intagne att kunna upprätthålla sina familjerelationer 
och bibehålla rollen som förälder (Beckmeyer & Arditti, 2014:142). Forskning visar att intagna 
upplever besök av familjen som en viktig och betydande händelse som bidrar till att stärka 
familjerelationerna (Dixey & Woodall, 2012:37; Arditti, 2012:122). Enligt intagna är besök 
någonting att se fram emot då det blir ett avbrott från en stressande och påfrestande 
anstaltsmiljö. Besöken fungerar som en möjlighet att bibehålla kontakten med utsidan vilket 
anses fördelaktigt för att återanpassas in i samhället vid frigivning. Sannolikheten för en lyckad 
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återanpassning ökar om den intagne prioriterar sin familj samt om relationerna upprätthålls 
under hela straffet genom regelbundna besök. Intagna har uppvisat en medvetenhet kring 
svårigheterna med att bevara sina familjerelationer under tiden de är frihetsberövade och 
framhåller därför vikten av besök för att kunna bibehålla sin roll som förälder och make (Dixey 
& Woodall, 2012:37–38). Förmågan att upprätthålla goda relationer till sin familj är som ovan 
nämnt till viss del baserad på frekvensen av besöken, men inte enbart. Vikten ligger snarare vid 
besökskvalitén där högre kvalité, det vill säga friare och mer obegränsade besök, leder till 
förbättrade familjerelationer och en ökad känsla av närhet till barnen (Beckmeyer & Arditti, 
2014:144). 
 
Forskare inom området hänvisar frekvent till Hairstons (1991) forskningsöversikt vilket gör 
dess resultat giltiga trots studiens ålder. Undersökningen visar att upprätthållande av 
familjerelationer under anstaltsvistelsen bidrar till minskade återfall i brott, förbättrad psykisk 
hälsa hos samtliga familjemedlemmar samt ökad sannolikhet till att familjen håller ihop efter 
frigivning (Hairston, 1991:87). Vidare framhåller Hairston (1991:101) att regelbunden 
familjekontakt minskar den stress som parterna kan uppleva i och med familjemedlemmens 
frihetsberövande. De Claire och Dixon (2017:185) har sedermera byggt på Hairstons (1991) 
forskning genom en studie där de systematiskt tittat på forskningsresultat som mer specifikt 
påvisat effekter av familjebesök för anstaltsklienter. Sammantaget visar resultaten på att en tät 
familjekontakt och regelbundna besök bidrar till att minska återfall i brottslighet efter 
frigivning. Ju mer besök en intagen hade, desto starkare signifikanta samband fanns det 
avseende minskad återfallsfrekvens. Vidare tenderade de intagna som mer sällan besöktes av 
sin familj att återfalla snabbare ute i samhället jämfört med de intagna som oftare besöktes (De 
Claire & Dixon, 2017:197). Positiva effekter och fördelar med familjebesök och regelbunden 
kontakt har påvisats även i annan forskning där slutsatser har dragits om att upprätthållandet av 
familjerelationer bidrar till ökad sannolikhet till lyckad återanpassning in i samhället samt 
minskad återfallsfrekvens (Bales & Mears, 2008:287; Forste et al., 2011:430). Regelbundna 
besök kan även leda till positiva utfall avseende minskad misskötsamhet där familjebesök är 
den typ av besök som renderar minst uppvisad misskötsamhet (De Claire & Dixon, 2017:185, 
194). 
 
De studier som De Claire och Dixon (2017:185) tog fram i sin forskningsöversikt beträffande 
sambandet mellan intagnas välbefinnande och antal besök visade att regelbundna besök bidrog 
till minskade depressiva symptom hos kvinnliga intagna. Vidare framkom det att mödrar i 
anstalt som fick få besök av sina barn hade signifikant högre grad av depression. Det 
sammantagna resultatet av studierna som redogjordes för stärkte forskningens tidigare tes om 
att regelbundna besök i anstalt har en positiv inverkan på välbefinnandet för de intagna (De 
Claire & Dixon, 2017:193). Detta har även intagna själva gett uttryck för genom Dixey och 
Woodalls (2012:37) studie som påvisat att besökstiden upplevs ha en positiv inverkan på så vis 
att den stärker intagnas välbefinnande och höjer humöret. 
 
Fördelar med familjebesök har även påvisats i utvärderingar av familje- och 
besöksinterventioner. Schubert et al. (2016:213) har gjort en utvärdering av ett besöksprogram 
för mödrar i anstalt och deras barn där programmet innebär förlängda besök i barnanpassade 
miljöer. Syftet med besöksprogrammet var att ge frihetsberövade mödrar möjlighet att bygga 
upp och upprätthålla en gynnsam relation med sina barn (Schubert et al., 2016:219). De intagna 
som deltagit i programmet identifierade flertalet fördelar och hade en positiv inställning till 
förlängda besök. De upplevde att programmet uppfyllde sitt syfte samt bidrog till ökad 
motivation och personlig utveckling. Med den ökade motivationen åsyftades att mödrarna 
kände sig mer fokuserade på att uppvisa god skötsamhet och med den personliga utvecklingen 
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åsyftade att de fick bättre tålamod, bättre aggressionskontroll och en ökad 
föräldraskapsförmåga. Vidare visade resultaten att dessa kvinnor upplevde att de återigen kunde 
inta en mammaroll vilket uppskattades. Avslutningsvis påvisade studien att 
besöksprogrammets utformning gav möjligheter för både mödrarna och barnen att knyta 
kontakter med andra familjer vilket bidrog till samhörighet och upplevelsen av att det fanns fler 
i samma situation. Trots de positiva aspekterna som programmet medförde framkom flertalet 
önskemål om hur det kunde förbättras ytterligare. Förslagen var att besöken skulle förlängas då 
fyra timmar inte upplevdes som tillräckligt, att övernattning med barnen skulle bli möjligt samt 
att det skulle finnas fler barnanpassade aktiviteter (Schubert et al., 2016:223–225). 
 
Familjebesökens komplexitet 
Trots att familjekontakt är någonting som värderas högt väljer en del intagna att inte alls ta emot 
besök med hänsyn till att separationen efter besöket upplevs för känslomässigt svårt. En del 
intagna väljer att specifikt inte ta emot besök från sina barn med förhoppningen om att skydda 
barnen genom att inte låta dem befinna sig i anstaltsmiljö (Dixey & Woodall, 2012:39). Om det 
föreligger en oro hos den intagne beträffande hur anstaltsbesöken kan ha negativa effekter på 
barnen, samt om relationen mellan intagen och familjemedlem sedan tidigare är spänd, kan 
besöken få negativa konsekvenser (Arditti, 2012:125). Familjebesök kan således upplevas ge 
paradoxala utfall. Detta med hänsyn till att besök å ena sidan är viktigt för att främja 
familjerelationerna och motverka individuella konsekvenser som exempelvis psykisk ohälsa, å 
andra sidan innebär besök för vissa en känslomässigt svår upplevelse och en påminnelse om 
separationen mellan intagen och familj (Arditti, 2012:118).  
 
Reflektion av tidigare forskning 
Den forskning som finns på området och som till viss del presenterats ovan har under 
forskningsgenomgången visat sig ha bedrivits på anstalter av hög säkerhetsklass med 
högriskintagna. De intagna som medges vistelse på anstalten Gruvberget tillhör inte det 
klientelet utan har istället bedömts vara lågriskintagna, därmed är de placerade på anstalter av 
lägre säkerhetsklass. Med hänsyn till kontextskillnaderna som föreligger mellan anstalter av låg 
respektive hög säkerhetsklass väcktes frågor kring hur Gruvberget med sin unika kontext kan 
inverka på relationsutvecklingen och samspelet mellan intagna och deras familjer? Hur kan 
Gruvbergets besöksmiljö, förutsatt att den ses som hela Gruvbergets omgivning, förstås i 
relation till de besöksmiljöer som tidigare forskning har presenterat? Och vad händer med 
familjerna när fokus snarare ligger på familjens samhörighet än på säkerhetstänkandet? 

 
Metodbeskrivning och överväganden 
 
Val av metod 
Studien ämnar undersöka intagnas upplevelser och erfarenheter av vistelsen på Gruvberget. För 
att besvara studiens syfte och frågeställningar har den kvalitativa forskningsmetoden använts. 
Val av metod motiveras av att den anses bäst lämpad för att närma sig individers upplevelser, 
uppfattningar och tolkningar av den sociala omgivningen (Bryman, 2008:41). En central del i 
studien är att inbringa en förståelse för hur de intagna själva upplever sin situation på 
Gruvberget med sin familj, en förståelse som Bryman (2008:362) belyser kan bli möjlig att nå 
via den kvalitativa metoden då respondenternas egna uppfattningar av de situationer och miljöer 
de befinner sig i kan träda fram. Den kvalitativa metoden innehåller dessutom ofta inslag av ett 
tolkande synsätt (Bryman, 2008:341) vilket bedömts centralt för att kunna förstå intagnas 
upplevelser av Gruvberget och dess inverkan på familjerelationerna. 
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Mot bakgrund av att den författade studiens fokus ligger på upplevelser, förståelse och tolkning 
valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. En fördel med kvalitativa intervjuer är 
att respondenterna öppet får förklara sina tankar kring valda teman samtidigt som intervjuaren 
kan följa respondenternas utsagor och ställa följdfrågor. Tillvägagångssättet möjliggör en 
fördjupad förståelse och tillgång till respondenternas subjektiva erfarenheter och upplevelser 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:149–151). Avseende tolkning argumenterar Kvale 
(1997:36) för vikten av att kunna tolka tonfall och andra mänskliga reaktioner under intervjun 
i syfte att kunna förstå inte bara vad som sägs, utan även väga in hur det sägs.  
 
Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien tar en hermeneutisk ansats, i synnerhet analysen. Syftet, där tonvikten ligger på tolkning 
och förståelse, gör denna ansats rimlig. Ambitionen är att fånga intagnas egna upplevelser av 
Gruvberget och familjerelationerna, avsikten är att inbringa förståelse för deras upplevelser 
genom tolkning. En dialog om upplevelser är en del av den hermeneutiska traditionen där det 
som beskrivs och förmedlas tolkas genom ett eget perspektiv (Røkenes & Hanssen, 2007:60). 
Valet av att utgå från intagnas egna upplevelser motiveras med vad Gilje och Grimen 
(2007:177) belyser om att respondenters egna beskrivningar ökar chanserna till att lyckas förstå 
vad individer upplever och varför de upplever det. Detta hör samman med vad Westlund 
(2015:71) identifierar som centralt för hermeneutiken, just att respondenters egna upplevelser 
ska vara ledande samt att lämpliga sätt att komma åt och förmedla upplevelserna på är genom 
förståelse och tolkning. 
 
Hermeneutikens anspråk ligger även i linje med studiens teoretiska antaganden om kontextens 
betydelse. Antagandet innebär bland annat att fenomen endast kan förstås utifrån den kontext 
som de befinner sig i. För att kunna förstå meningen med ett fenomen krävs det att det placeras 
in i det sammanhanget (Gilje & Grimen, 2007:185). En väsentlig del i denna studie är hur 
omgivningen på Gruvberget upplevs påverka respondenternas familjerelationer och samspelet 
inom familjerna varför kontextens innebörd är högrelevant. Kontextens betydelse kan vidare 
motiveras utifrån antaganden om att sammanhanget intagna befinner sig i och med de 
erfarenheter och kunskaper dem har med stor sannolikhet påverkar deras upplevelser och 
beskrivningar av sin omgivning. Centralt är också att de utsagor som respondenterna förmedlar 
redan är tolkade av dem själva eftersom människan ständigt tolkar sin egna verklighet. Oavsett 
om respondenternas tolkningar är medvetna eller omedvetna är det av betydelse att försöka 
förstå dessa då de kan antas påverka hur respondenterna beskriver sina upplevelser (Gilje & 
Grimen, 2007:175). Kontexten och respondenternas tolkningar tas med hänsyn till ovanstående 
i beaktande under analys- och tolkningsprocessen, men för att fördjupa kunskapen i studien 
ytterligare utgår den också från teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och relevant 
litteratur. Detta är enligt Gilje och Grimen (2007:177) ett måste med utgångspunkt i begreppet 
dubbel hermeneutik då forskning bör producera mer fördjupad kunskap än att enbart återge 
respondenternas egna tolkningar av sin verklighet. Studiens ändamål är således inte enbart att 
belysa de intagnas upplevelser utan också att nå en fördjupad förståelse för upplevelserna vilket 
gör den dubbla hermeneutiken relevant. 
 
Den författade studiens metod ligger vidare i linje med ett annat centralt begrepp inom 
hermeneutiken, nämligen den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen som den 
också kallas. Begreppet antyder att det finns ett samband mellan datan som ska tolkas, 
sammanhanget det måste tolkas i och författarnas förförståelse. Tillvägagångssättet i studien 
visar på den växelverkan som den hermeneutiska cirkeln tar fasta på, det vill säga vikten av att 
se delarna i relation till helheten (Gilje & Grimen, 2007:187). Relevansen för den 
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hermeneutiska cirkeln motiveras med att vi ämnar fördjupa våra tolkningar vilket Gilje och 
Grimen (2007:189) beskriver kan göras genom att pendla mellan enskilda utsagor, dess kontext, 
vår förförståelse och helheten med studien. 
 
Förförståelse 
Förförståelsen är i enlighet med den hermeneutiska ansatsen av betydelse i den författade 
studien. Begreppet hänvisar till att vi aldrig kan möta världen som blank utan att vi alltid förstår 
världen mot bakgrund av specifika förutsättningar och föreställningar. Vår förförståelse kan 
innehålla olika komponenter som personliga uppfattningar, tidigare erfarenheter och fördomar. 
Förförståelsen ligger till grund för hur vi förstår vår omvärld och hur vi förhåller oss till den 
(Gilje & Grimen, 2007:179–180). Vår förförståelse är ständigt närvarande genom den författade 
studien och kan antas ha påverkat innehållet från val av inriktning till slutdiskussion. Westlund 
(2015:80) beskriver att det kan vara betydelsefullt att synliggöra författarnas förförståelse i form 
av tidigare erfarenheter beträffande studieobjektet. Anledningen är att egna uppfattningar och 
förståelser för fenomenet kommer att inverka på tolkningsprocessen och slutsatserna i studien 
(Westlund, 2015:80–81). Genom att nedan belysa våra erfarenheter och vår bakgrund avseende 
vårt forskningsområde möjliggör vi för läsarna att ta del av hur analys och tolkning kan ha 
formats. 
 
Vår förförståelse om kriminalvården och familjerelationer är präglad av forskning vi tagit del 
av, litteratur vi läst, socionomutbildningen vi går, kommunikation med andra och intryck från 
media. Avseende mer specifikt anstalten Gruvberget inbegriper vår förförståelse ovan nämnda 
delar samt ett personligt besök där vi fick ta del av verksamheten. Vidare har en av oss arbetat 
på en kriminalvårdsanstalt av hög säkerhetsklass och haft 20 veckors verksamhetsförlagda 
studier (VFU) på Riksmottagningen för män. Denna erfarenhet föranleder en aningen bredare 
förståelse kring forskningsobjektet. Förförståelsen kring familjerelationer bygger även på 
personliga relationer och yrkesmässiga erfarenheter. En av oss har arbetat och haft VFU i 20 
veckor på en verksamhet med fokus på familjerelationer utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 
Vår förförståelse kan både ha varit en tillgång och/eller ett hinder, i vilken utsträckning och i 
vilka avseenden kan vi inte uttala oss om. 
 
Systematisk litteratursökning 
Litteraturen som berör studien har delvis valts utifrån dess relevans för studiens 
forskningsområde och delvis för att beskriva, stödja och motivera studiens tillvägagångssätt. 
Vid val av elektroniska källor och myndighetsrapporter som använts för att belysa och definiera 
centrala delar i studien har trovärdigheten i källorna övervägts. Källorna som valts har bedömts 
vara upprättade av pålitliga organisationer och myndigheter i syfte att informera. För att 
säkerställa detta har vi tagit reda på vem eller vilka som står bakom källan och undersökt syftet 
med att internetsidan upprättats. 
 
För att inhämta relevant forskning användes till en början sökmotorn Summon med sökorden 
”Prison”, ”Family”, ”Relationships” och ”Incarcerated”. Utifrån att sökningen gav ett allt 
för omfattande utfall preciserades sökningen ytterligare till att även inbegripa sökorden 
”Visitation” och ”Environment”. Utifrån denna sökning valdes ett par artiklar ut till studien 
men då stor del av artiklarna i sökningen avsåg målgrupper och ämnen som var irrelevanta för 
denna studie fortsatte artikelsökningen i andra mer ämnesspecificerade databaser. Nya 
sökningar med föregående sökord gjordes i databaserna Social Service Abstracts, Criminal 
Justice Abstracts och Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA). Ytterligare artiklar 
som efter genomgång bedömdes väsentliga valdes ut till att ingå i studien. Hittills beskrivna 
sökningar upplevdes dock inte ge en tillräckligt bred bild över hur forskningen sett på vikten 
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av familjerelationer i anstalt vilket vi bedömde särskilt relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. Därav gjordes en ny sökning med sökorden ”Importance of family”, ”Prison”, 
”Visitation” och ”Relations” i sökmotorn Summon. Utifrån sökningen valdes ytterligare 
artiklar ut. 
 
Fler artiklar har vidare tillkommit genom att vi gått till de utvalda studiernas ursprungskällor 
vid de tillfällen då det bedömts kunna bidra med ny och fördjupad kunskap. Vid samtliga 
sökningar sållades flertalet artiklar bort på grund av artikelnamn och/eller abstracts som inte 
bedömdes relevant för studiens syfte. Många artiklar valdes även bort på grund av att de utgick 
från barnets påverkan och perspektiv av att ha frihetsberövade föräldrar. De inklusions-
/exklusionskriterier som användes vid ovan beskrivna sökningar begränsade sökningarna till att 
endast omfatta vetenskapligt granskade studier med tillgång till fulltext. Detta för att säkerställa 
legitimiteten i artiklarna och undvika att få träffar som inte kunde läsas i sin helhet. Sökningen 
genomfördes även med språkvalet engelska för att få ett bredare utfall av studier.   
 
Urval av respondenter 
För att kunna besvara studiens syfte ingår just intagna och före detta intagna som vistats på 
anstalten Gruvberget i urvalet. Då studien specifikt avser att undersöka intagnas upplevelser 
med fokus på deras familjerelationer behövde respondenterna uppfylla kriteriet att de vistats på 
Gruvberget tillsammans med partner och/eller barn. Urvalet var målinriktat/målstyrt vilket 
Bryman (2008:350) beskriver som ett strategiskt urval där respondenterna väljs ut efter deras 
relevans för studiens forskningsfrågor. Rekrytering av studiens respondenter gjordes via en 
kontakt på anstalten Gruvberget som initierades i samband med att studiens forskningsobjekt 
klarlagts. Denne tog i sin tur kontakt med intagna och före detta intagna som vistats på 
Gruvberget och som matchade studiens syfte. De intagna och före detta intagna som var 
intresserade av att delta i studien tilldelades ett informationsbrev (se Bilaga 1) via mail och efter 
muntligt samtycke för deltagandet bestämdes tid och plats för genomförandet av intervju. 
 
Kvale och Brinkmann (2009:130) anser att urvalets storlek bör bestämmas i relation till hur 
mycket tid som står till författarnas förfogande. Vid planering av antal respondenter beaktades 
därför tiden som fanns tillgänglig i föreliggande studie, men också tillgängligheten på 
respondenter. Genom kontakten på Gruvberget blev vi informerade om tänkbara respondenter 
allt efter som. Efter att ha genomfört flertalet intervjuer upplevde vi som intervjuare att 
variationen i respondenternas svar minskade mer och mer. Detta liknar Kvale och Brinkmann 
(2009:129) vid en mättnad där författarna upplever att fler intervjuer inte längre bidrar till ny 
kunskap inom ämnet. I och med detta slutade vi att söka efter ytterligare respondenter vilket 
gjorde att det sammantagna materialet består av sex intervjuer, varav fem med män och en med 
en kvinna.  
 
Utformning av intervjuguide 
Intervjumetoden som valts är semistrukturerad vilket innebär att intervjuguiden bygger på en 
uppsättning teman. En semistrukturerad intervju möjliggör för respondenter att lämna öppna 
och fria svar samtidigt som intervjuaren kan vara flexibel och fördjupa sig i de svar som ges 
(Bryman, 2008:415). De teman som bildade intervjuguiden (se Bilaga 2) är utformade med 
tanke på studiens frågeställningar. Varje tema i intervjuguiden avsåg täcka minst en 
frågeställning, detta resulterade i temana ”Gruvbergets betydelse”, ”Omgivningens betydelse” 
och ”Familjerelationernas betydelse”. Beroende på respondentens öppenhet och svar såg 
följdfrågorna, ordningsföljden på frågorna och anpassningen till intervjuguiden olika ut. 
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Intervjuguiden utformades med korta och till stor del öppna frågor där respondenterna gavs 
möjlighet att fritt yttra sina upplevelser. Hjerm et al. (2014:157) framhåller vikten av denna typ 
av frågor då ledande och/eller långa frågor tenderar att förvirra respondenterna och begränsa 
svarsalternativen. För att undvika denna typ av förvirring togs även hänsyn till språket genom 
att försöka konstruera begripliga frågor. I syfte att pröva frågornas begriplighet testade vi dem 
mot varandra vilket ledde till att några av frågorna omformulerades. Utöver frågorna under 
respektive tema utformades inledande och avslutande frågor. Enligt Kvale (1997:124) syftar 
inledande frågor till att i ett tidigt skede få en inblick i vad respondenten upplever som viktiga 
aspekter kopplat till forskningsområdet. Med motivering i detta samt för att få 
bakgrundsinformation att förhålla sig till inleddes intervjuguiden med mer övergripande frågor. 
Avslutande frågor utformades i syfte att ge respondenterna möjlighet att förtydliga, fördjupa 
och/eller tillägga information. 
 
Genomförande av intervjuer 
En av intervjuerna genomfördes på anstalten Gruvberget under vårt besök där och tre av 
intervjuerna genomfördes på en annan kriminalvårdsanstalt i Sverige. De resterande två 
intervjuerna genomfördes per telefon med anledning av det geografiska avståndet som skulle 
vara både tidskrävande och kostsamt i förhållande till studiens förutsättningar. Samtliga 
intervjuer varade i cirka en timme. Med respondenternas samtycke spelades intervjuerna även 
in vilket underlättade för oss som intervjuare att vara uppmärksamma och lyhörda under 
intervjuernas gång. Detta hade försvårats om vi istället hade behövt ta anteckningar. Med 
motivering i vår bristande intervjuerfarenhet genomfördes samtliga intervjuer med båda 
författarnas närvaro. Detta har upplevts positivt då vi kunnat stötta varandra, bredda empirin 
och göra mer säkra tolkningar genom att jämföra dem i efterhand. För att inte förvirra 
respondenterna och få ett bättre flyt i intervjuerna var det en intervjuare som var ledande medan 
den andra stöttade vid behov. 
 
Databearbetning och analysmetod 
För att underlätta bearbetningen av insamlade data transkriberades samtliga intervjuer. Genom 
att transkribera intervjuinspelningarna strukturerades innehållet i en form som enligt Kvale och 
Brinkmann (2009:196) lämpar sig för analys. Transkriberingar bidrar till att hålla minnet färskt 
och till att kunna kontrollera intervjuinnehållet vilket gör det enkelt att gå tillbaka och analysera 
personernas utsagor (Bryman, 2008:428). Den analysform som använts har följt en tredelad 
analysmodell innehållande kodning, tematisering och summering. Analysprocessen kommer 
nedan att beskrivas stegvis, i praktiken har vi dock under analysens gång pendlat mellan de 
olika nivåerna. 
 
Den första nivån i processen, kodning, genomfördes genom att vi tilldelade de utsagor vi 
bedömde som centrala i intervjuutskrifterna olika nyckelord, det vill säga våra koder. Koderna 
benämndes inte efter vad som ordagrant sades i det specifika uttalandet utan snarare med 
eftertanke kring vad uttalandet faktiskt stod för. Under genomläsningen av utskrifterna 
tilldelades de uttalanden som gav uttryck för samma sak samma kod. Vissa uttalanden vari det 
förekom flera centrala aspekter kom att tilldelas flera koder. Detta menar Hjerm et al. (2014:38) 
kan tyda på att materialet är innehållsrikt och att kodningen genomförts noggrant. Materialet 
genomlästes flertalet gånger under kodningsprocessen. Tanken med det var att verkligen pröva 
och ompröva hur koderna matchade uttalandena och tvärtom. Allt eftersom reducerades 
materialet ner och mönster i koderna började att framträda.  
 
Med utgångspunkt i den andra analysnivån, tematisering, började vi sortera koderna och 
undersöka deras relationer till varandra. De koder som hade tydliga mönster kopplade till 
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studiens syfte och frågeställningar delades in i en övergripande kategori. Exempelvis bildade 
alla koder som hade koppling till social miljö och fysisk miljö kategorin omgivning. När vi inte 
längre hittade några nya mönster i koderna och det inte längre identifierades några nya 
kategorier bedömde vi att vi uppnått mättnad, en analytisk mättnad, någonting Hjerm et al. 
(2014:36) benämner som analysprocessens slutmål. Tematiseringen resulterade i två 
övergripande kategorier som kom att utgöra avsnittet resultat och analys. Dessa kategorier är 
”Tidens funktion” och ”Omgivningens funktion”. Varje övergripande kategori i avsnittet 
resultat och analys är uppbyggd av underliggande kategorier vilka också är ett resultat av de 
mönster i koderna som identifierats. 
 
Under nivå tre i analysprocessen, summeringen, började vi först att redovisa studiens resultat 
för att ge en beskrivande och preciserad bild av vad som framkommit i intervjuerna. I direkt 
anslutning till redovisade resultat presenterades citat från studiens respondenter i syfte att 
illustrera deras resonemang. Allteftersom integrerade vi teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning i vår analys i syfte att bygga upp och resonera kring kategorierna. När kategorierna 
bedömdes vara tillräckligt underbyggda med teoretiska resonemang började vi presentera våra 
slutsatser. För att undvika dåligt underbyggda och orimliga slutsatser gick vi tillbaka och 
prövade dessa mot både det insamlade materialet och de teoretiska resonemangen som förts.  
 
För att närma oss respondenternas upplevelser, uppfattningar och tolkningar av deras sociala 
omgivning har den hermeneutiska ansatsen varit vägledande genom hela analysprocessen, det 
vill säga genom både kodningen, tematiseringen och summeringen. För att uppnå en enhetlig 
och välgrundad analys har vi haft för avsikt att fördjupa våra tolkningar och öka förståelsen för 
respondenternas upplevelser genom att försöka integrera våra enskilda tolkningar. Mot 
bakgrund av att vi är två författare med olika förförståelse har vi i analysprocessen ständigt 
reflekterat, diskuterat och övervägt vilka tolkningar som ansetts rimliga och hållbara. Centralt 
har vidare varit att försöka förstå respondenternas utsagor utifrån den kontext de befinner sig i. 
Med hänsyn till att studiens respondenter är/har varit frihetsberövade och att det därmed 
föreligger begränsad rörlighet och frihet samt limiterat umgänge med familjen bedömdes det 
relevant att se till just kontextuella faktorer i våra tolkningar. Genom att placera in deras utsagor 
i sammanhang önskade vi öka förståelsen för varför respondenterna upplever vistelsen på 
Gruvberget som de gör, vad deras utsagor kan betyda och vad det är som gör att respondenterna 
uttrycker sig som de gör. Analysprocessen ligger således i linje med den hermeneutiska cirkeln 
som enligt Gilje och Grimen (2007:187) tar fasta på sambandet mellan datan som ska tolkas, 
sammanhanget det måste tolkas i och vår förförståelse.  
 
Reflektion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Den föreliggande studien bygger, som redan nämnts, på en kvalitativ ansats. För detta syfte har 
det bedömts tillräckligt att ha en mindre grupp av noggrant utvalda respondenter som valts med 
tanke på deras specifika egenskaper och erfarenheter kopplade till studiens syfte. Detta urval 
försvårar dock möjligheten att göra anspråk på att statistiskt generalisera resultaten men detta 
vägs upp av möjligheterna att bidra med djup förståelse av det specifika fenomen som 
undersökts. I detta fall anses det viktigt att bidra med denna förståelse med tanke på att tidigare 
forskning verkar saknas. Att inte göra anspråk på att generalisera resultaten utan istället vilja 
bidra med en ökad förståelse är enligt Kvale och Brinkmann (2009:280, 283) normalfallet vid 
kvalitativa undersökningar. Kvalitativa forskare uppmanas att sträva efter att producera rikliga 
och fylliga beskrivningar av forskningsobjektet för att ge läsarna en chans att bedöma hur pass 
överförbara resultaten är på andra, liknande miljöer. Detta har vi eftersträvat genom att försöka 
ge så utförliga beskrivningar som möjligt av respondenternas upplevelser, Gruvbergets 
omgivning och Gruvbergets verksamhet. Med hänsyn till att anstalten är unik i sitt slag och vi 
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ännu inte har identifierat en jämförbar anstalt kan vi dock inte uttala oss om vilka miljöer 
resultatet kan överföras på. Däremot har vi identifierat likheter mellan respondenternas 
upplevelser och den tidigare forskningen avseende betydelsen av relation och besök under en 
anstaltsvistelse vilket i sig skulle kunna påvisa en viss generaliserbarhet. 
 
Begreppet validitet syftar till att visa på om studien fångar det den avser att fånga (Kvale & 
Brinkmann, 2009:264; Kvale, 1997:215; Hjerm et al., 2014:82). Med andra ord rör det sig om 
att insamlade data och dess tolkning samt analys, faktiskt speglar det vi avsett att fånga, 
nämligen respondenternas upplevelser av vilken betydelse deras vistelser på Gruvberget har 
haft för dem själva och deras familjer. Kvale och Brinkmann (2009:267) betonar att en stark 
koppling mellan intervjuguiden och studiens syfte stärker validiteten i insamlade data. Mot 
bakgrund av ovanstående bör föreliggande studies validitet ha stärkts i och med att 
intervjuguiden upprättades med stöd i studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt användes 
en semistrukturerad intervjuguide vari det formulerades till största delen öppna frågor vilket 
möjliggjorde för studiens respondenter att lämna fria och utförliga svar. Detta i sig bör ha ökat 
sannolikheten för att vi faktiskt närmat oss det vi avsåg att undersöka, nämligen var och ens 
individuella och unika upplevelser. Intervjuguiden lämnades även till vår handledare att ge 
synpunkter på, därefter korrigerades och lades några frågor till. Avsikten var att säkerställa att 
intervjuguiden innehöll adekvata frågor kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar samt 
att relevanta frågor inte gick förlorade. 
 
En studies kvalitét står i ständig relation till forskarens förmåga att kunna kontrollera och vara 
kritisk till resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009:266). För att under intervjuernas gång kunna 
pröva, men även möjliggöra fördjupningar, av respondenternas utsagor ställde vi ibland 
följdfrågor. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2009:183) en lämplig och smidig form av 
kritisk kontroll. Vidare framställer Kvale och Brinkmann (2009:264) att validiteten i en studie 
har att göra med hur väl argumenten i slutledningarna är underbyggda, giltiga och hållbara. För 
att påvisa vad argumenten grundar sig i och motverka att läsarna misstolkar vårt resultat har vi 
synliggjort vår förförståelse samt utförligt redogjort för vår vetenskapliga grund och våra 
teoretiska perspektiv eftersom dessa delar ligger till grund för våra tolkningar av resultatet. Mot 
bakgrund av vår strävan efter ett självkritiskt förhållningssätt, vår strävan efter tydlighet och 
transparens i metoden och slutsatsernas förankring i teori och tidigare forskning anses 
föreliggande studies validitet således ha stärkts. 
 
Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och i vilken utsträckning studien kan replikeras, 
göras om. Med andra ord handlar det om att undersökningen ska kunna upprepas med samma 
utfall (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Bryman (2008:355) menar till exempel att en 
fullständig redogörelse för hur studiens olika procedurer gått till stärker dess reliabilitet. 
Någonting som bör ha stärkt föreliggande studies reliabilitet är att metoden som använts och 
genomförandet av studiens alla delar har redovisats noggrant under avsnittet metod. Överlag är 
det dock svårt att uppfylla reliabilitetskrav i kvalitativ forskning, hur noggrann och transparent 
en forskare än är. Det är till exempel svårt att få en social miljö att stanna upp då kontexter är 
föränderliga (Bryman, 2008:352). Även om vi identifierat framträdande mönster i 
respondenternas utsagor och att deras upplevelser tycks vara snarlika varandras går det 
naturligtvis inte att garantera att liknande resultat kan uppnås igen även om någon skulle göra 
exakt som vi gjort. Bland annat med anledning av att upplevelserna från Gruvberget kan se 
olika ut baserat på flertalet kontextuella faktorer som kan förändras över tid. Bland annat kan 
upplevelserna påverkas av vilken tidsperiod respondenterna har vistats på Gruvberget, hur 
många gånger respondenterna har varit där, vilka familjemedlemmar respondenterna haft med 
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sig dit, vilken relation respondenterna haft till personalen på Gruvberget samt respondenternas 
strafftid.  
 
Den sociala miljön specifikt vid intervjutillfällena kan också ha påverkat reliabiliteten i studien. 
Bland annat kan respondenternas sinnesstämning och deras upplevelser av oss som intervjuare 
ha påverkat deras svar, och därmed studiens reliabilitet. Oavsett om studien skulle försöka 
replikeras skulle respondenternas svar och studiens resultat förmodligen inte bli identiskt vårt 
empiriska material med hänsyn till att vår närvaro och andra intervjuares närvaro med största 
sannolikhet inverkar på olika sätt. 
 
Beträffande reliabiliteten kan även våra etiska utgångspunkter gällande strikt konfidentialitet 
(se Etiska överväganden) ha påverkat. Detta med hänsyn till att replikhetbarheten försvåras då 
studien inte är genomskinlig kring vilka respondenter som medverkat. Om det i studien hade 
framgått respondenternas exakta ålder, vilken anstalt de är placerade på, exakt hur deras 
familjekonstellationer ser ut, vilket brott de är dömda för och vilka tider de har befunnit sig på 
Gruvberget samt vilka kurser de deltagit i, hade möjligheten att replikera studien förbättrats. 
Bedömningen gjordes dock att den typen av information hade kunnat skada respondenterna och 
deras familjer varpå hög konfidentialitet prioriterades framför hög reliabilitet. 
 
Ytterligare en faktor som kan ha inverkat på studiens reliabilitet är transkriberingarna som 
genomförts. Kvale (1997:150) beskriver att det under transkriberingsprocessen görs en hel del 
bedömningar och tolkningar vilket blir framträdande om intervjuerna till en undersökning 
transkriberas av fler än en författare. För att undvika att transkriberingarna i för stor 
utsträckning skulle påverka studiens reliabilitet valde vi att gemensamt utforma instruktioner 
för hur vi skulle gå tillväga. Vi resonerade kring hur vi skulle skriva ut tystnader, hur vi skulle 
skriva ut skratt, vad som skulle avidentifieras och hur ordagrant vi skulle transkribera. Kvale 
(1997:150) betonar att denna typ av instruktioner förbättrar transkriberingarnas kvalitet och 
reliabilitet, även om det fortfarande är svårt att fullt ut uppnå samstämmighet i texterna. Vidare 
bör bifogandet av intervjuguiden och informationsbladet ytterligare ha stärkt studiens 
reliabilitet. 
 
Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts i studien har varit i enlighet med de fyra forskningsetiska 
huvudkrav som tagits fram av Vetenskapsrådet (u.å.), informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
För att uppfylla informationskravet delade vi i ett inledande skede ut ett informationsbrev (se 
Bilaga 1) till de respondenter som visat intresse för deltagande i studien. Informationsbrevet 
skickades ut via mail och innehöll information om studiens syfte, respondenternas frivillighet 
att delta i studien, deras möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande, att respondenterna 
skulle ges anonymitet och av etiska skäl istället benämnas vid påhittade alias, hur intervjuerna 
var tänkta att gå tillväga och hur det insamlade materialet sedan skulle förvaras. I direkt 
anslutning till intervjuerna delgavs respondenterna ytterligare information. En del av denna 
information var upprepande då den ansågs särskilt viktig, detta med hänsyn till att det för 
anstaltsklienter kan tänkas vara känsligt att prata om familjen eftersom de lever separerade. 
Exempel på sådana delar var studiens syfte, respondenternas anonymitet i studien, förvaring av 
materialet, respondenternas frivillighet att delta och även deras rätt att avbryta. Vidare delgavs 
respondenterna information om att de inspelade intervjuerna direkt skulle avidentifieras vid 
transkribering och sedermera raderas. Information gavs även om hur den färdigställda studien 
skulle presenteras och publiceras, detta i syfte att medvetandegöra för respondenterna att 
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studien i sin helhet kan nås av bland annat yrkesverksamma inom kriminalvårdens olika 
verksamheter. Slutligen bedömde vi det särskilt viktigt gällande informationskravet att betona 
vårt intresse i studien och det faktum att vi inte skriver på uppdrag av kriminalvården eller 
anstalten Gruvberget. Detta för att undvika respondenternas eventuella oro kring att deras 
utsagor vid intervjuerna skulle kunna komma att påverka deras verkställighet. Tanken var att 
undvika eventuella föreställningar om att vi som forskare skulle besitta en dold agenda med 
studien eller på andra sätt vilja vinkla den. 
 
I samband med att vi delgav respondenterna information inför intervjuerna inhämtades 
muntliga samtycken i syfte att uppfylla samtyckeskravet. Samtyckeskravet beaktades även 
genom respondenternas frivillighet och rätt till att avbryta sitt deltagande. För att uppfylla 
nyttjandekravet har insamlade data endast använts i forskningssyfte för att kunna färdigställa 
och redovisa vår studie och detta har kommunicerats med respondenterna. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har insamlat material från intervjuerna förvarats varsamt på sådant sätt 
att endast vi kunnat ta del av det. I direkt anslutning till transkriberingarna avidentifierades 
personliga uppgifter i intervjuerna för att respondenterna inte ska kunna identifieras eller spåras, 
exempel på vad som avidentifierats är respondenternas namn, familjemedlemmars namn, 
anstalter och städer. Då det kan antas att både respondenterna och deras familjemedlemmar kan 
ta skada av att information om dem läcker ut med hänsyn till att ett frihetsberövande och dess 
omständigheter kan vara känsligt för samtliga parter har vi valt att inte alls, någonstans i vårt 
material, skriva ner eller spara personuppgifter. Vid intervjuer som genomfördes på 
kriminalvårdsanstalter skrev vi även på papper om sekretess. 
 
Trots att anonymitet har getts och att respondenterna tilldelats påhittade alias beaktade vi risken 
för att utomstående ändå kan identifiera respondenterna då deras vistelse på Gruvberget 
framställs. För att minimera denna risk fattades beslut om att helt utelämna vilken tidsperiod de 
befunnit sig på Gruvberget och vilken kurs de deltagit i. Risken för att respondenterna själva 
kan identifiera varandra kvarstår dock eftersom de kan ha vistats på Gruvberget tillsammans 
och därmed kan känna igen händelser och beskrivningar som ges och som framställs i studien. 
Ytterligare ett avvikande från anonymiteten är det faktum att respondenterna har rekryterats via 
kontakter inom kriminalvården, därav finns det ett fåtal personer utöver oss som vet vilka 
respondenter som medverkar i studien. Dessa risker kommunicerades med respondenterna 
innan intervjuerna påbörjades. 
 
Metoddiskussion 
Det anses relevant att betona begränsningarna med studiens urvalsmetod då tillvägagångssättet 
kan ha inverkat på studiens resultat. Studiens respondenter valdes ut och rekryterades genom 
en kontakt på anstalten Gruvberget vilket kan innebära en risk för att studiens resultat blir 
vinklade. Detta med hänsyn till att studiens urval eventuellt inte speglar hela verksamhetens 
klientel utan endast den del som verksamheten valt ut i form av respondenter för studien. 
Begränsningen i urvalsmetoden innebär att resultaten och slutsatserna från våra sex intervjuer 
inte kan antas representera alla intagna i Sverige, eller ens alla intagna på Gruvberget, varken 
historiskt eller i framtiden. Dock bör resultaten och slutsatserna ändå kunna ses som en 
indikation på vilken sorts betydelse Gruvberget kan ha för intagna och deras familjer som 
kommer att komma dit eller som redan har varit där.  

Under urvalsprocessen gjordes försök till att få tag på fler kvinnliga respondenter, detta genom 
att kontakta kvinnoanstalten Hinseberg. Anledningen till detta var att vi ville fånga både mäns 
och kvinnors upplevelser av deras vistelse på Gruvberget för att utifrån ett genusperspektiv få 
en mer nyanserad bild av Gruvbergets betydelse. Enligt uppgifter från såväl Hinsebergs 
verksamhet som Gruvbergets verksamhet uppmärksammades vi dock på att det är betydligt 
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färre kvinnor än män som vistas på Gruvberget, främst för att det i svenska anstalter finns fler 
manliga intagna än kvinnliga intagna. Av den anledningen uppkom svårigheter i att rekrytera 
kvinnliga respondenter varför studien endast kom att innefattas av en kvinnlig respondent. 
Respondenternas upplevelser, oavsett kön, visade sig under intervjuerna vara av liknande 
karaktär och då studien heller inte gör anspråk på att försöka fastställa könsskillnader har bristen 
på kvinnliga respondenter dock inte upplevts som en begränsning.  

 
Teoretisk ram 
 
De teoretiska perspektiv som ligger till grund för den författade studiens analys är det 
systemteoretiska perspektivet och resiliensperspektivet vilka innefattas av underliggande 
teoretiska begrepp. Eftersom studien avser att undersöka upplevelser av familjers samspel och 
relationer ansågs systemteorin relevant då teorins fokus är just samspelet, ”kommunikationen 
mellan människor i ett gemensamt sammanhang” (Forsberg & Wallmark, 2013:28). Det 
teoretiska begreppet resiliens har valts som analysverktyg med anledning av att begreppet kan 
ge förståelse för vilka faktorer som kan vara verksamma och betydande för familjer som 
genomgår en svår situation likt den situation intagna och deras familjer befinner sig i till följd 
av frihetsberövandet. Forskning om resiliens har i huvudsak fokuserat på barn och individer 
som i tidiga år utsatts för risker och kriser. Resiliens är dock ingen egenskap utan en process 
vilket innebär att den är pågående och kan följa individer upp i vuxen ålder (Björkhagen 
Turesson, 2009:63). 
 
Det systemteoretiska perspektivet 
I ett systemteoretiskt synsätt ses en individ som en del av flertalet olika system som ömsesidigt 
påverkar varandra. När en av individerna i ett system genomgår en förändring påverkas hela 
systemet (Forsberg & Wallmark, 2013:29). Ett exempel är när en av individerna i ett 
familjesystem blir frihetsberövad. Då påverkar det inte bara den personen, utan hela familjen 
hen ingår i. Ett annat exempel är när en individ som redan sitter frihetsberövad blir förälder. 
För att klara av att bevara sin så kallade koherens trots förändringar, det vill säga bevara viktiga 
igenkännbara delar inom systemet, måste samtliga anpassa sig till den nya situationen (Forsberg 
& Wallmark, 2013:30, 38). Precis som systemet i sin helhet, är även relationerna inom systemet 
föränderliga och utvecklas med tiden och mellan olika situationer. Att kunna anpassa sig 
handlar således också om att kunna vara flexibel i mötet med människor, att kunna variera sin 
kommunikation och sitt beteende beroende på vem du möter och vart du möter denne (Hanssen 
& Røkenes, 2007:238). Vidare är det centralt att individerna i familjesystemet går in i olika 
roller med specifika funktioner som en del i att uppnå balans (Hanssen & Røkenes, 2007:231). 
 
Individer interagerar ständigt med sin omgivning, detta gäller även för system i ett 
systemteoretiskt perspektiv. Ett socialt system är i ständigt utbyte med sin omgivning och 
systemet påverkas av den på grund av att systemet är öppet till sin karaktär (Forsberg & 
Wallmark, 2013:29; Hanssen & Røkenes, 2007:230). Ett öppet system innebär att det finns 
tydliga gränser till omgivningen i syfte att definiera vilka som är en del av systemet och vilka 
funktioner individerna har, samtidigt som systemet är mottagligt för samspel och input från 
andra utomstående i syfte att kunna anpassa sig och genomgå förändring (Forsberg & 
Wallmark, 2013:30). Den påverkan som system och individer har på varandra sker i form av 
feedback. Vilken typ av feedback det rör sig om beror på vilka konsekvenser det får för 
samspelet, positiv feedback leder till förändring medan negativ feedback leder till ett oförändrat 
samspel (Hanssen & Røkenes, 2007:232). Om det till exempel föreligger 
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kommunikationsproblem i en familj ser ett systemteoretiskt perspektiv problemet som att 
familjen fastnat i ett negativt samspelsmönster. Utifrån det perspektivet blir det därmed viktigt 
att se till feedbacken och dess processer i syfte att uppnå en förändring i samspelet (Hanssen & 
Røkenes, 2007:225–226). Detta antas i sin tur lösa kommunikationsproblemen.  
 
Social och fysisk kontext 
Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till kontexter om relationer 
och samspel ska förstås. Begreppet kontext kan även benämnas som ramar eller sammanhang. 
För att förstå innehållet i samspelet måste iakttagaren förstå kontexten där samspelet utspelar 
sig, det kan handla om såväl sociala kontexter som fysiska kontexter. Både den sociala och den 
fysiska kontexten innehåller olika kontextmarkörer vilka indikerar vilket beteende och vilka 
handlingar som är accepterade eller inte i den specifika situationen. Inom den sociala kontexten 
föreligger det såväl uttalade som underliggande regler vilka varierar från en social grupp till en 
annan. Vad som är accepterat att göra inom ett socialt sammanhang kan således vara 
oacceptabelt inom ett annat. Den fysiska kontexten utgörs istället av synliga kontextmarkörer 
som indikerar hur individer ska bete sig. Känslan som den fysiska platsen och fysiska föremål 
inbringar påverkar umgänget mellan individer. Kontexten är således betydande för hur 
relationen och samspelet utvecklas och förstås (Hanssen & Røkenes, 2007:246). 
 
Cirkulära samspel och cirkulära motspel 
Vid samspel mellan individer kan det förekomma både cirkulära samspel och cirkulära motspel 
som påverkar parternas sätt att samspela. Ett cirkulärt samspel kännetecknas av att samspelet 
mellan individerna uppfattas som positivt eller neutralt. Det cirkulära motspelet kännetecknas 
istället av att samspelet upplevs negativt eller orsakar negativa konsekvenser. Det cirkulära 
motspelet bidrar till att kommunikationen som utgör samspelet låser sig mellan parterna. Båda 
parternas beteende upprätthålls därmed eftersom deras agerande leder till negativ feedback i 
deras samspel. För tydlighetens skull kan det exemplifieras med att tystnaden hos ena parten 
kan vara ett resultat av tystnaden hos den andra parten och tvärtom för att de båda har en 
föreställning om att samtalet gällande någonting specifikt kan bidra till att den andra parten 
exempelvis blir ledsen. Båda undviker helt enkelt att kommunicera kring problemet då de tolkat 
varandras tystnader som en effekt av att de inte vill prata om det. För att bryta ett cirkulärt 
motspel och uppnå ett givande samspel behöver förändring ske, någon av parterna måste ”bryta 
tystnaden” (Hanssen & Røkenes, 2007:235–236). 
 
Kommunikation 
All kommunikation som utbytes mellan olika sociala system är information, det kan vara såväl 
verbal som icke verbal kommunikation. Alla budskap som uppfattas meningsfulla av 
mottagaren blir till information. Om budskapet helt strider mot en individs tänkande eller om 
det helt överensstämmer med hur individen tänker blir det aldrig till information. Budskapet 
behöver uppfattas som en skillnad vilket i ett systemsammanhang också bidrar till en skillnad 
hos mottagaren. Beroende på kontext kan allt ifrån ord och handlingar till fysiska föremål 
uppfattas meningsfulla och således ha ett informativt innehåll (Forsberg & Wallmark, 2013:32–
33). 
 
Resiliensperspektivet 
Resiliensperspektivet har sin grund i det salutogenetiska synsättet och dess grundare Aaron 
Antonovsky som fokuserade på hälsofrämjande faktorer. Genom att inta ett resilienstänkande 
hamnar fokus på att identifiera och stärka de faktorer hos en individ som kan förbättra hälsan 
(Røkenes & Hanssen, 2007:266). Som teoretiskt begrepp hänvisar resiliens till den process som 
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innefattar en individs förmåga att återhämta sig från svåra situationer. Processen benämns ofta 
som en motståndskraft mot tuffa påfrestningar vilken kan vara av olika styrka beroende på vilka 
risk- och skyddsfaktorer som finns inom och utanför individen. Övriga livsomständigheter och 
individuella faktorer kan också påverka resiliensen hos en person (Björkhagen Turesson, 
2009:14). 
 
För att fördjupa förståelsen för begreppet förklaras resiliens med underkategorierna 
återupprätta, upprätthålla och förbättra. Återupprätta står för en individs förmåga att kunna 
återgå till ursprungsläget som förelåg innan krisen uppstod. Att upprätthålla innebär att en 
individ som under lång tid levt med svåra omständigheter klarar att bibehålla en stabil psykisk 
hälsa medan begreppet förbättra relaterar till en individ som lyckas förbättra sin psykiska hälsa 
trots att länge ha levt under svåra förhållanden (Björkhagen Turesson, 2009:63). Genom nya 
upplevelser och erfarenheter kan individen förbättra sin kompetens och självkänsla vilket 
främjar resiliensprocessen. Nya livserfarenheter kan också medföra vändpunkter för individer, 
det vill säga händelser som blir viktiga i deras strävan efter ett nytt liv (Björkhagen Turesson, 
2009:71). 
 
Skyddande faktorer 
Individens risk- och skyddsfaktorer påverkar hur personen både reagerar på och hanterar olika 
risksituationer, med andra ord påverkar dessa faktorer resiliensen. Faktorer som har en positiv 
inverkan på en individ under tiden denne befinner sig i en situation medförande risk och stress 
benämns skyddande faktorer. För många är en av de mest centrala skyddsfaktorerna individens 
familj och nätverk, deras stöd kan bland annat bidra till minskad stress och vidare fylla på med 
kraft för att hantera framtida svårigheter (Björkhagen Turesson, 2009:50, 54, 56; Forsberg & 
Wallmark, 2013:49). Det är viktigt att yrkesutövare i mötet med individer och familjer som 
befinner sig i en svår situation är uppmärksam på resiliensfaktorer hos individerna och gör 
försök till att stärka dessa. Resilienstänkandet hos professionella kan bidra till läkning och en 
ökad förmåga hos individen att hantera och ta sig ut ur den svåra situationen (Røkenes & 
Hanssen, 2007:266). 
 
Björkhagen Turesson (2009:59) hänvisar till Walshs (1998) forskning om familjens 
återhämtningsförmåga som uppmärksammar att en familjs resiliens med tiden kan stärkas om 
familjen får stöd och uppskattning för sina engagemang i att överkomma svårigheterna de ställs 
inför. Inom ramen för forskningen finns det tre centrala områden som spelar in på familjens 
återhämtningsprocess. Dessa är familjens sätt att förhålla sig till sin omgivning, 
organisationsmönster samt kommunikationsprocesser inom familjen (Björkhagen Turesson, 
2009:59). Familjens sätt att förhålla sig till sin omgivning handlar i stort om hur 
familjemedlemmarna ser på sin sociala omgivning, där en positiv inställning och framtidshopp 
med uppmuntran från den sociala omgivningen kan bidra till en bättre återhämtningskapacitet. 
Det andra området, organisationsmönster, handlar om att en familj som tvingas anpassa sig till 
nya förhållanden kan vara flexibel och skapa struktur. Detta blir särskilt relevant vid 
separationer eller andra större förändringar då familjen måste strukturera om livet för att kunna 
återhämta sig från den svåra situationen. En familj som kan skapa trygghet och tillit för barnen 
och där alla familjemedlemmar är delaktiga och hjälps åt för att ingen part ska bli överbelastad 
underlättar återhämtningen ytterligare. Det tredje och sista området är 
kommunikationsprocesser inom familjen vilket innefattas av att familjen ska kunna ha en god 
kommunikation med varandra i syfte att återigen återhämta sig från svårigheter (Björkhagen 
Turesson, 2009:60–61). Björkhagen Turesson (2009:62) presenterar flertalet studier som visar 
på vad individer uppfattar som god kommunikation. De egenskaper som räknas upp är att 
kommunikationen ska vara direkt, tydlig, specifik och ärlig, både i ord och i handling. Omvänt 
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upplevs kommunikationen inom familjen som negativ om den är för ensidig och rigid där 
familjemedlemmarna på något vis, medvetet eller omedvetet, är hindrade från att öppet uttrycka 
sig kring olika samtalsämnen. Om det inom en familj inte är accepterat att uttrycka sina känslor 
fritt hämmas familjens återhämtningsprocess varför det är av vikt att öppet kunna visa känslor 
inom familjens gränser. En vidare form av kommunikation som är viktig för 
återhämtningsprocessen är när individer får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra 
(Björkhagen Turesson, 2009:62–63). 

 
Resultat och analys 
	  
Nedan kommer studiens resultat och analys att presenteras under två övergripande kategorier, 
”Tidens funktion” och ”Omgivningens funktion”. Under kategorin ”Tidens funktion” följer fyra 
underliggande teman som sammantaget redovisar hur vistelsens längd på två veckor påverkar 
respondenterna samt inverkar på relationerna, samspelet och samhörigheten mellan 
respondenterna och deras familjer, detta i syfte att klargöra hur tiden på Gruvberget har varit av 
betydelse för dem. Under kategorin ”Omgivningens funktion” följer tre underliggande teman 
vilka tillsammans redovisar hur den fysiska och sociala miljön på anstalten Gruvberget påverkar 
respondenterna samt inverkar på relationerna, samspelet och samhörigheten mellan 
respondenterna och deras familjer, detta för att påvisa hur omgivningen är av betydelse för dem. 
Resultatet bygger på sex intervjuer med intagna och före detta intagna vilka har tilldelats 
följande påhittade namn: Malin, Nicklas, Sebbe, Micke, Karim och Jimmy. Av dessa har fem 
stycken barn, två av respondenterna fick barn under deras anstaltsvistelse medan tre av 
respondenterna har barn sedan innan frihetsberövandet. Vidare har tre av respondenterna en 
parrelation som består sedan innan frihetsberövandet och två av respondenterna har ingått nya 
parrelationer under anstaltsvistelsen. Resultatredovisningar av respondenternas upplevelser 
varvas under kategorierna ”Tidens funktion” och ”Omgivningens funktion” med teoretiska 
analyser och jämförelser med tidigare forskning.  
 
Tidens funktion 
Samtliga respondenter har under intervjuerna framhållit vikten av att ha fått vistats på 
Gruvberget då det givit dem en chans att verkligen få umgås med sina familjer och för en längre 
stund få uppleva vardagen och familjelivet. För vissa respondenter har det handlat om att hitta 
tillbaka till sin familj och bygga vidare på relationerna. För andra har det handlat om att lära 
känna sin familj och bygga upp relationerna på nytt. Oavsett orsak förelåg det en gemensam 
uppfattning om att tiden på Gruvberget hjälpt dem i deras relationsskapande genom att inbringa 
en känsla av hemma, en känsla av ett ”normalt” familjeliv. Varför respondenterna upplever att 
tiden på Gruvberget varit betydande för dem och deras familjer kommer nedan att beskrivas 
under fyra teman benämnda kvalitétstid, relationstest, rollen som förälder och 
frigivningsförberedelse.  

Kvalitétstid	  
Samtliga respondenter beskriver att de på Gruvberget fått chans till kvalitétstid med sina 
familjer, ofta för första gången på många år. En del respondenter beskriver kvalitétstiden som 
en tid att ”bara vara”, att få umgås med varandra utan att känna en stress över att ständigt hitta 
på någonting utöver det vanliga. Andra beskriver kvalitén som att tillsammans kunna sysselsätta 
sig med gemensamma aktiviteter, exempelvis spela spel, cykla, grilla, bada, åka båt, fiska, 
promenera och hänga i motionshallen.  
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Vad respondenterna väljer att fylla sin tid på Gruvberget med är upp till dem själva och deras 
familjer, detta beskriver respondenterna har bidragit till ett mer naturligt umgänge utan press, 
måsten och krav. Att inte behöva umgås under tidspress och att inte ha några yttre störande 
faktorer omkring sig gör att respondenterna inte känner sig stressade i umgänget vilket beskrivs 
resultera i att de kan vara mer närvarande. Att respondenterna kan vara såväl fysiskt som 
psykiskt närvarande beskrivs leda till en ökad delaktighet och öppnare samtal mellan 
familjemedlemmarna vilket upplevs föra familjen närmare varandra. Detta illustreras med ett 
citat från en av respondenterna: 

” […] det är ju verkligen en kvalitétstid för du umgås ju, för när vi är i huset på 
kvällarna så spelar vi ju spel och såna saker det gör man ju inte hemma på det 
sättet. Så det är ju så du kommer nära, du pratar mer liksom, alla pratar 
tillsammans om allt möjligt mellan himmel och jord liksom. Eller som när sonen 
har läxor med sig och man kan sitta och verkligen känna att ingenting stressar 
mig för att jag behöver inte göra någonting annat […] man får ju en tightare, 
tightare relation.” – Malin  

Goda och kanske även nya möjligheter till en öppen kommunikation som vistelsen på 
Gruvberget beskrivs bidra med kan förstås utifrån systemteorins syn på påverkan i form av 
feedback. En positiv feedback innebär en reaktion på ett beteende som leder till förändring i 
individers samspel (Hanssen & Røkenes, 2007:232). Det kan antas att intagna på Gruvberget 
får chans att samspela med sina familjer på ett sätt de inte fått möjlighet till på länge eftersom 
de där vittnar om ett mer naturligt umgänge utan press och stress. Närvaron och delaktigheten 
i familjen som respondenterna beskriver att Gruvberget möjliggör kan förstås som positiv 
feedback då det beskrivs ha bidragit till en mer öppen kommunikation emellan dem, det vill 
säga en förändring i samspelet. Att en sådan samspelsförändring kommer till är enligt Hanssen 
och Røkenes (2007:225–226) särskilt viktigt hos familjer där det föreligger 
kommunikationsproblem, vilket kan vara fallet när någon är placerad i anstalt.  

I likhet med Beckmeyers och Ardittis (2014:144) forskning vittnar respondenterna om att det 
är det mer fria och avslappnade umgänget på Gruvberget som förbättrar familjerelationerna och 
ökar känslan av närhet inom familjen. Flera av respondenterna uppger att det knappt finns några 
störande moment såsom mobiltelefoner eller mycket människor omkring dem på Gruvberget. 
Detta tycks tvinga familjerna att umgås och kommunicera med varandra vilket samtliga 
respondenter upplever som positivt. Respondenterna beskriver som ovan nämnts att de och 
deras familjer började öppna upp sig mer och knyta an till varandra under tiden som gavs och 
det mer avslappnade sättet att umgås på. Detta oavsett om det var genom aktiviteter eller genom 
att ”bara vara”. Detta illustreras med ytterligare ett citat: 

”Jag och sonen var ute och cyklade i en timme, hans mun gick i ett. Han berättade 
om allt mellan himmel och jord. Det var allt från känslor till saker han vill göra 
eller saker han har tänkt på när han har varit hos pappa och jag har varit på 
anstalten. Och liksom hur många såna tillfällen har du annars? Det händer ju 
inte, så att det var liksom jätteskönt. Det kändes som att jag behövde få höra det 
och han behövde få säga det. Det fanns ingen tid att passa liksom, utan vi kan 
stanna här vid vägkanten och bara prata eller cykla vidare. Det är inget ”åhnej 
nu måste vi skynda oss tillbaka” eller ”åhnej nu ringer telefonen”” – Malin  

Utvecklingen mot en mer öppen kommunikation är som Forsberg och Wallmark (2013:37) 
beskriver knuten till systemets utveckling, en utveckling som tolkat utifrån respondenternas 
utsagor blir möjlig i och med de stressreducerande förhållandena på Gruvberget. Sett till 
Beckmeyers och Ardittis (2014:143–144) forskning kan begränsade och omständliga besök 
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leda till en känsla av mindre närhet till sina barn vilket sedermera bidrar till ett hinder i att kunna 
vara en engagerad, kärleksfull, lyhörd och stöttande förälder. Förutsättningarna för umgänge på 
Gruvberget kan i relation till hemanstalternas förutsättningar för besök istället förstås som 
relativt obegränsade och avslappnade vilket med stöd i respondenternas beskrivningar kan antas 
leda till mer närhet, delaktighet och stöttning mellan familjemedlemmarna. En ytterligare 
positiv inverkan som den förändrade kommunikationen medför är att den kan antas främja 
familjens resiliens, det vill säga familjens kapacitet till att återhämta sig från separationen som 
frihetsberövandet inneburit, samt reparera de skador som kan ha uppstått i och med 
frihetsberövandet (Björkhagen Turesson, 2009:63).  

Utifrån ett systemteoretiskt tänkande är det naturligt att både individerna var för sig och 
relationerna dem mellan har förändrats under tiden en av familjemedlemmarna varit 
frihetsberövad (Hanssen & Røkenes, 2007:238). Det naturliga sättet att umgås på och den öppna 
kommunikationen som respondenterna beskriver att vistelsen på Gruvberget bidrar med tyder 
dock på att familjerna lyckats återanpassa sig till varandra trots de förändringar som skett. Att 
kunna vara flexibel och anpassningsbar är för familjer positiva egenskaper när det kommer till 
förändring. Både för att bevara sin koherens som i enlighet med systemteorin innebär att bevara 
igenkännbara delar inom familjesystemet trots förändringar (Forsberg & Wallmark, 2013:38), 
samt för att stärka sin resiliens vilket hjälper familjen att återhämta sig från den svåra situationen 
frihetsberövandet innebär (Björkhagen Turesson, 2009:61). Att familjerna har lyckats anpassa 
sig till varandra trots att de oundvikligen förändrats kan förstås utifrån respondenternas 
beskrivningar om att familjerna kommunicerar på ett öppnare sätt under vistelsen. En tänkbar 
förklaring till den öppnare kommunikationen som respondenterna beskriver är att 
familjemedlemmarna känner trygghet och tillit till varandra, någonting som är bra för familjens 
återhämtning (Björkhagen Turesson, 2009:61).  

Tiden tycks ses som en avgörande faktor för att få till det naturliga umgänget som beskrivs på 
Gruvberget. Två veckor beskrivs av respondenterna vara en lång tid att få spendera tillsammans 
med familjen, i positiv bemärkelse. Dessa upplevelser måste förstås utifrån de förutsättningar 
för besöks- och permissionstider som respondenterna vanligtvis har på hemanstalterna. Tiden 
på Gruvberget måste således sättas i relation till den tid respondenterna normalt får spendera 
med sina familjer vilket som längst är permissioner på 72 timmar i sträck. Den 
sammanhängande tiden som ges för besök och permissioner beskrivs av respondenterna vara 
för kort vilket ofta resulterar i en upplevd stress och en konstlad situation. Flera respondenter 
upplever att tidspressen leder till att permissioner blir ett tillfälle att vara rolig på och att ständigt 
hitta på aktiviteter vilket faller utanför ramen för vad de beskriver som vardagsliv, någonting 
flera ger uttryck för att ha saknat. Tiden på två veckor som familjen får spendera tillsammans 
på Gruvberget beskrivs av respondenterna ha gett dem möjlighet att falla in i en slags vardag 
där de för första gången på många år fått känna sig som en del av familjen igen. Att få vara med 
och byta blöja, laga mat, natta barnen, göra läxor och annat som ett vardagsliv består av beskrivs 
som både betydande och uppskattat. Detta illustreras med vad en av respondenterna beskriver 
beträffande umgänget med hans familj:  

”Man läker som familj på Gruvberget, du får chans att spendera tid med dem, du 
får chans att laga mat, äta med dem, sova med dem, gå och lägga dem, läsa 
godnattsagor, trösta dem om de gråter. Du får en chans att vara en familj under 
en lite längre tid.” – Nicklas  

Den längre kvalitétstiden tillsammans beskrivs av några respondenter även vara gynnsam för 
deras fortsatta verkställighet. Detta då respondenterna beskriver att de efter en vistelse känner 
sig påfyllda med ork och positiv energi samtidigt som de inför en vistelse upplever att de har 
någonting att se fram emot vilket de kan trösta sig med. Mot bakgrund av detta samt att 
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Gruvberget erbjuder intagna möjligheten att vistas tillsammans med sin familj kan anstalten i 
detta avseende ses som en skyddande faktor för den stress som intagna kan antas uppleva i och 
med deras frihetsberövande. Detta tolkat utifrån vad Björkhagen Turesson (2009:56) beskriver 
om att stöd från familjen bidrar till minskad stress och kraft till att handskas med svårigheter 
individen ställs inför.  

Sett till resiliensbegreppet kan en skyddande faktor som familjeumgänge hjälpa en intagen att 
upprätthålla stabilitet i sin psykiska hälsa genom en svår och långvarig risksituation 
(Björkhagen Turesson, 2009:63) likt den intagna befinner sig i genom att vara frihetsberövade. 
Med hänsyn till detta är en möjlig tolkning att intagna med stöd i sina familjer och i den 
kvalitétstid de får tillsammans på Gruvberget lättare kan hantera den stress och risk de kan 
tänkas exponeras för på hemanstalterna. Även om det inte går att uttala sig generellt om vilka 
effekter Gruvberget har på intagnas psykiska hälsa kan den positiva energi och tröst som 
respondenterna uttrycker ses som en indikation på att vistelsen bidrar till ökat välbefinnande 
för intagna som får möjlighet att vistas där. Detta samstämmer med vad De Claire och Dixon 
(2017:193) samt Dixey och Woodall (2012:37) visade i sina studier, nämligen att det finns ett 
samband mellan intagnas välbefinnande och besöksumgänge med familjen.  

Familjers tid tillsammans som Gruvberget möjliggör beskrivs inte enbart i positiva ordalag. 
Den gör också att det uppstår konflikter och att tyngre samtalsämnen kommer på tal. Där 
beskriver respondenterna att de gärna passar på att lyfta lite jobbigare saker, exempelvis att 
prata om problem i sin partnerrelation eller att prata med sina barn om förälderns fängelsestraff, 
barnens beteende eller mående. Detta är dock någonting som upplevs positivt av samtliga 
respondenter eftersom det ofta undviks på besök och permissioner. Varför många av 
respondenterna undviker jobbiga samtal under besök och permissioner illustreras med följande 
citat: 

” […] för man vill inte gå ifrån varandra och vara arg och irriterad, utan de 
kommer ju dit för att hälsa på en och då kanske man inte kan vara sig själv hela 
tiden, man försöker liksom vara snäll och allting, men under dom här 14 dagarna 
kan man kanske säga vad man tycker och känner.” – Sebbe  

Anledningen till varför det blir annorlunda på Gruvberget i jämförelse med hur det blir på besök 
och permissioner verkar vara att respondenterna under vistelsen vågar prata om tyngre 
samtalsämnen och möta konflikter. Vistelsens längd leder visserligen till att konflikter uppstår 
men är också så pass lång att den ger möjlighet att hinna med försoning. Detta beskrivs av en 
respondent:  

” […] vi löser alltid saker och ting och där blir det ju mer på det sättet också, att 
man kan bråka ordentligt, man kan prata ut också om saker […] ibland kan det 
ju låsa sig också, typ att man behöver lite tid att tänka och den möjligheten får 
man ju där, som man inte har på telefon eller i ett besöksrum, det är inte samma 
press.” – Micke  

Ovanstående kan förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med stöd i begreppen cirkulärt 
samspel och cirkulärt motspel. Vanliga besök på hemanstalterna och korta permissioner kan 
sägas stimulera ett cirkulärt motspel som kännetecknas av att kommunikationen låser sig 
(Hanssen & Røkenes, 2007:235) genom att de sällan eller aldrig lyfter tyngre samtalsämnen. 
Låsningen uppstår i att både respondenterna och deras familjemedlemmar beskrivs undvika 
dessa samtal då de oroar sig över att tiden kanske inte räcker till för att lösa problemen och att 
de hellre lägger den kortare tiden som erbjuds på positiva samtal. Den ena familjemedlemmens 
undvikande kan således ses både som en orsak till och en verkan av de andra 
familjemedlemmarnas undvikande. För att bryta det cirkulära motspelet som kan antas uppstå 
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i permissions- och besökssituationer behöver en förändring ske (Hanssen & Røkenes, 
2007:236). En tolkning är att tiden tillsammans på Gruvberget gör det möjligt för denna 
förändring att komma till. Detta med hänsyn till att familjerna på Gruvberget kan ”bryta 
tystnaden” då tiden som ges gör det möjligt att både hinna prata om problemet, tänka och 
reflektera kring problemet, samt reda ut det och försonas. Förändringen som sker i 
kommunikationen mellan intagna och deras familjer kan antas vara främjande för deras 
relationer då det enligt Hanssen och Røkenes (2007:235) istället uppstår ett givande samspel 
vilket kan fungera och upplevas som positivt.  

Vidare kan förändringen i kommunikationen som ovan beskrivits förstås utifrån ett 
resilienstänkande kring familjens återhämtningsprocess. Det kan utifrån vad som beskrivits om 
familjernas undvikande av att lyfta tyngre samtalsämnen på besök och permissioner antas 
föreligga ett omedvetet hinder i att uttrycka sina känslor och tankar fritt. Detta är en form av 
negativ kommunikation (Björkhagen Turesson, 2009:62) som kan leda till att familjerna inte 
kan gå vidare från den svåra situationen som frihetsberövandet inneburit då de inte kan ge 
uttryck för känslor samt bearbeta och hantera problemen som uppstått. Med hänsyn till 
respondenternas beskrivningar om att de på Gruvberget vågar prata om tyngre samtalsämnen 
och möta konflikter kan det antas att det är först där som det Walsh (i Björkhagen Turesson, 
2009:62) benämner som god kommunikation uppstår. Den goda kommunikationen 
kännetecknas av tydlighet, öppenhet och ärlighet (Björkhagen Turesson, 2009:62). Att 
familjerna på Gruvberget börjar att kommunicera mer öppet med varandra kan tänkas gynna 
dem i deras återhämtningsprocess då de med stöd i varandra ges bättre förutsättning för att 
hantera den svåra situationen.  

Relationstest 
Oavsett huruvida respondenternas familjekonstellationer såg ut innan frihetsberövandet och om 
det tillkommit nya relationer under anstaltsvistelsen beskriver respondenterna att vistelsen på 
Gruvberget automatiskt sätter parrelationerna på prov. De respondenter som sedan innan 
frihetsberövandet haft en bestående parrelation uppger att relationstestet ligger i om parterna 
fortfarande fungerar ihop i och med att det är ofrånkomligt att förändras då de under lång tid 
levt åtskilda. De respondenter som ingått nya partnerskap under deras tid i anstalt beskriver att 
relationstestet istället handlar om att pröva om de fungerar ihop överhuvudtaget när det kommer 
till att leva ett mer ”normalt” familjeliv. Även om permissioner och besök är uppskattat 
beskriver respondenterna att tiden som vid de tillfällena ges är för kort för att falla in i 
vardagliga mönster. Samtidigt handlar det om att den konstlade situationen som tidigare 
beskrivits ofta uppstår inte ger utrymme för att gå in på djupet och testa relationen. 
Relationstestet som respondenterna genomgår på Gruvberget beskrivs av flera respondenter ha 
gett dem ett kvitto, en bekräftelse på att de som par fungerar tillsammans. Relationstestets 
betydelse illustreras med citat från två respondenter: 

” […] man hinner kanske känna på varandra lite mer än en dag liksom, få se 
liksom hur man kanske har förändrats, vilket i ett telefonsamtal eller på ett 
dagsbesök som man har en gång i månaden, inte kan uppleva. För där finns också 
möjlighet att se att oj det här kanske jag måste jobba på för att, så att allting 
funkar när man väl kommer ut, att man verkligen känner på allting så att man 
inte har fallit för långt ifrån varandra.” – Sebbe  

” […] just att få den bekräftelsen att man inte är ute och cyklar utan att det är 
rätt och att vi funkar bra ihop och ja. Det har varit jättepositivt med dem 
vistelserna, att man bara får det kvittot på att det funkar.” – Micke  
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En förändring i en del av ett system påverkar och förändrar hela systemet vilket innebär att 
samtliga familjemedlemmar måste anpassa sig till den nya situationen för att kunna bevara 
familjens koherens (Forsberg & Wallmark, 2013:29, 38). Relationstestet som ovan beskrivits 
kan utifrån systemteorin således förstås som ett sätt för familjer att pröva huruvida de har 
lyckats med att bevara sin koherens då de under många år levt separerade till följd av 
frihetsberövandet. Utöver förändringen i systemet, som oundvikligen skett, har även parterna 
var för sig utvecklats och förändrats vilket är ofrånkomligt mot bakgrund av de skilda miljöer 
de levt i. Hur väl de fungerar ihop som par kan därför antas inte längre vara lika självklart. 
Huruvida de lyckats med att bevara sin koherens under tiden de levt isär kan mot bakgrund av 
ovanstående antas framträda genom att de antingen anser sig fungera tillsammans som par eller 
inte. Med utgångspunkt i detta resonemang kan en vistelse på Gruvberget både bli ett 
välkommet kvitto eller en insikt som leder till en avslutad relation.  

Precis som familjesystemets helhet är relationerna inom systemet föränderliga och varierar 
därmed från situation till situation (Hanssen & Røkenes, 2007:238). Det kan därför antas att 
respondenternas relationer tar sig uttryck på olika sätt vid besök, permissioner och en vistelse 
på Gruvberget. I enlighet med respondenternas berättelser kan Gruvberget tänkas vara den plats 
som främst bidrar med en känsla av ett ”normalt” familjeliv, detta inom ramen för att vara 
frihetsberövad. Det kan därför förstås som att det är först på Gruvberget som detta relationstest 
kan genomföras på riktigt. Andra möten på anstalter tycks av ovan nämnda orsaker inte 
innebära någon egentlig prövning av familjerelationerna, åtminstone inte på det sättet. Kanske 
kan det antas att det mer ”normala” familjelivet på Gruvberget ger samtliga familjemedlemmar 
en hint om vilket familjeliv som är möjligt, eller kanske rent av vad ett familjeliv i frihet innebär. 
Vistelsen på Gruvberget kan vara det som mest liknar deras liv tillsammans i frihet, någonting 
hemanstalternas besöksvillkor och permissionstider inte alls kan erbjuda.  

Rollen som förälder 
Flera respondenter beskriver att det under en anstaltsvistelse är ofrånkomligt att inte gå miste 
om delar av sina barns liv. Trots att respondenterna ger uttryck för gedigna försök till att ständigt 
vara uppdaterade och delaktiga i barnens liv uppger dem att det inte går när de inte är fysiskt 
närvarande. Den tid som ges för besök och permissioner beskriver respondenterna inte räcka 
till för att komma in i rollen som förälder och känna sig fullt delaktig. Tiden på två veckor som 
Gruvberget erbjuder beskrivs möjliggöra för respondenterna att ”ta ikapp” förlorad tid av sina 
barns liv och att åter kunna känna sig som och agera som förälder. För de respondenter som 
blivit föräldrar under anstaltsvistelsen har denna tid mer handlat om att kunna hitta sin roll som 
förälder och känna sig bekväm i den. Tidens betydelse för föräldrarollen illustreras med ett citat 
från en av respondenterna: 

”Innan var det ju som sagt 48 timmar eller 24 timmar, det blir så intensivt då, då 
får du inte känna den här pappakänslan, det blir att bara hitta på någonting och 
skämma bort honom, man vill bara känna sig delaktig. Men just med Gruvberget 
får man koppla av och känna sig som en förälder, vi kan utveckla vår relation till 
någonting fint.” – Nicklas 

Vidare uppger flera respondenter att deras känsla av att vara förälder framträder då de på 
Gruvberget får möjlighet att tillsammans med den andra föräldern hjälpas åt med de sysslor 
som rör barnen. Varför detta beskrivs vara betydande är för att permissioner och besök som 
tidigare nämnts inte ger utrymme åt att falla in i det vardagliga livet eftersom den korta tiden 
som erbjuds resulterar i upplevd stress och en konstlad situation. Tidspressen beskrivs leda till 
att respondenternas roll som förälder identifieras med att vara ”den roliga”. Tiden som ges på 
Gruvberget beskrivs i förhållande till besök och permissioner ge respondenterna möjlighet till 
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att inta en mer seriös föräldraroll där ansvarstagande och delaktighet beskrivs vara centrala 
aspekter. Detta illustreras med ett citat från en av respondenterna: 

”Man var ju alltid förknippad med att det var roligt att åka till pappa, så man fick 
aldrig, jag har ju längtat efter de här konflikterna, att man får någon utmaning 
på något sätt. Alltså att det inte bara är så jävla roligt hela tiden, utan att just ta 
dem där, att som tjejen inte ska behöva ta alla fighter, hon ska inte behöva ta alla 
blöjor, hon ska inte behöva ta all, alltså allt, utan att man själv kan få en roll i det 
hela.” – Micke  

Sett till systemteorin intar individer olika roller inom familjesystemet vilka är avgörande för att 
balansen i systemet ska kunna upprätthållas (Hanssen & Røkenes, 2007:231). För de 
respondenter som sedan innan frihetsberövandet varit föräldrar kan Gruvberget således ses som 
en plats där de får en chans att bibehålla sin roll som förälder, medan det för dem respondenter 
som blivit föräldrar under anstaltsvistelsen mer kan ses som en plats vari de får en chans att 
finna rollen som förälder. Individernas roller inom ett system inbegriper olika funktioner 
(Hanssen & Røkenes, 2007:230). Sett till respondenternas föräldraroll på Gruvberget kan denna 
funktion tänkas fyllas när de kan hjälpa den andra föräldern med sysslor rörande barnen, när de 
själva kan vara med och sätta gränser och ta konflikter samt när de kan bistå barnen med hjälp 
i olika situationer. Enligt respondenternas beskrivningar kan det exempelvis handla om att 
hjälpa barnen med läxor, vara med vid nattning och blöjbyten samt trösta barnen när de gråter. 
Med hänsyn till ovanstående kan respondenternas beskrivningar av hur en vistelse kan hjälpa 
dem i att finna eller upprätthålla sin föräldraroll förstås som en viktig funktion för att systemet 
ska kunna upprätthålla sin balans, någonting som i enlighet med systemteorin är avgörande för 
att bevara familjens sammanhållning (Forsberg & Wallmark, 2013:36). 

Respondenternas beskrivningar om vistelsen på Gruvberget ligger i linje med tidigare forskning 
som påvisar att familjebesök är någonting intagna upplever öka deras chanser till att bibehålla 
sin roll som förälder och make (Dixey & Woodall, 2012:37–38). Beckmeyer och Arditti 
(2014:142) framhåller dessutom att familjebesök även leder till en ökad förmåga hos individen 
att lyckas med att bevara sina roller inom familjen. Att intagna får umgås med sina barn i en 
mer naturlig och barnanpassad miljö har vidare visat sig leda till personlig utveckling hos den 
intagna i form av en ökad föräldraskapsförmåga (Schubert et al., 2016:223–224). Att få chans 
att utveckla sin föräldraskapsförmåga på Gruvberget kan tänkas vara särskilt gynnsamt för 
intagna som blivit föräldrar under anstaltsvistelsen då de ännu inte fått möjlighet att hitta sin 
roll som förälder.  

Frigivningsförberedelse 
Samtliga respondenter beskriver att Gruvberget fungerat frigivningsförberedande men 
beroende på vilka familjekonstellationer som föreligger har denna funktion sett olika ut. Något 
de flesta av respondenterna beskriver som centralt är att de på Gruvberget fått chansen till att 
lära känna sin familj bättre. För vissa respondenter fanns det sedan innan frihetsberövandet 
bestående parrelationer och bestående förälder-/barnrelationer medan andra respondenter har 
ingått nya parrelationer och/eller blivit föräldrar under anstaltsvistelsen. Förändringar som skett 
hos både respondenterna och deras familjer under tiden de levt isär beskrivs av respondenterna 
inte riktigt framträda på kortare besök och permissioner varför det beskrivs som betydande att 
få längre tid på Gruvberget för att lära känna varandra bättre. Detta illustreras med vad en av 
respondenterna beskriver: 

”Först och främst så tycker jag att Gruvberget bidrar med en anpassning för oss 
interner, för jag menar, att min fru kommer och hälsar på mig en gång i månaden 
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på en övernattning 24 timmar, eh, säger inte mycket till mig om hur hon är efter 
fem år, alltså både hon och jag kan ju ändras.” – Sebbe  

Av flera respondenter beskrivs Gruvberget fungera frigivningsförberedande på så vis att de fått 
chansen att främst lära känna sina barn och slappna av i rollen som förälder. På Gruvberget ges 
möjligheten att knyta an vilket beskrivs ha varit betydande både för dem själva och för deras 
familjer då tanken på att bara ”kastas in” i ett familjeliv och fungera som förälder efter så många 
år beskrivs som jobbig. Gruvberget har för dessa respondenter beskrivits som en mjukstart inför 
frigivningen då både de och deras familjer fått möjlighet att känna på ett ”normalt” familjeliv 
och förbereda sig till ett gemensamt liv i frihet. De respondenter som gett uttryck för detta är 
de som blivit föräldrar under anstaltsvistelsen eller frihetsberövade under sina barns första 
månader. Detta illustreras med ett citat från en respondent: 

” […] och att bara kastas hem så, och bli en fungerande farsa du vet med allt vad 
det innebär, med jobb och med relation till tjejen och allt det där, att man inte 
behöver kastas rätt in i det utan att man kan mjukstarta med Gruvberget. Och det 
har ju haft jättestor betydelse för mig att kunna slappna av i den rollen och inte 
få allt över en på en gång, utan ta det pö om pö.” – Micke  

För de respondenter som levt tillsammans med sina barn och/eller partners innan 
frihetsberövandet beskrivs den frigivningsförberedande funktionen delvis handla om att 
bearbeta saker som hänt för att sedan reparera och bygga upp relationen på nytt. Detta i syfte 
att kunna ha en fungerande relation redan vid frigivning vilket i sig beskrivs underlätta 
återanpassningen till familjen eftersom ett liv tillsammans i frihet då kan fungera. Delvis 
beskrivs det också handla om att minimera konstrasterna som det blir av att komma hem igen 
efter att ha levt separerade en längre tid. Vidare har chansen att få leva ett ”normalt” familjeliv 
tillsammans på Gruvberget beskrivits synliggöra vad som fungerar i respondenternas 
familjerelationer och vad de behöver jobba på vilket de beskriver som hjälpsamt inför en 
återanpassning till familjelivet efter frigivning.  

Respondenternas beskrivningar kan tolkas som en vilja till att arbeta på sina familjerelationer 
och en önskan om att de som familj ska fungera efter frigivning. Att respondenterna uppger att 
vistelsen på Gruvberget har underlättat detta arbete och vägen tillbaka till frihet vittnar rimligen 
om att Gruvberget medfört en positivare syn på frigivningen hos dem. Detta kan relateras till 
resiliensbegreppet som betonar betydelsen av att en individ har en positiv inställning, 
framtidshopp och känner sig på rätt väg tillbaka till ett gemensamt liv med familjen. Dessa 
relevanta faktorer samt erhållandet av stöd och uppmuntran från familj stärker resiliensen hos 
såväl individen som familjen, det vill säga förmågan att bemästra och överkomma svårigheten 
de ställts inför (Björkhagen Turesson, 2009:60). Att respondenternas familjer stannar kvar i 
relationen med den frihetsberövade trots ett längre fängelsestraff samt att de väljer att spendera 
en eller flera vistelser med denne på Gruvberget kan tolkas på flera sätt. En tolkning är att detta 
tyder på att de uppvisar stöd. Stödet från familjen i kombination med möjligheten till att få 
vistas tillsammans på Gruvberget kan ses som en skyddsfaktor som bidrar till att underlätta 
eventuella svårigheter som kan uppstå i och med frihetsberövandet och sedermera underlätta 
återanpassningen efter frigivning.  

För flera respondenter har frigivningsförberedelsen, som ovan beskrivits, varit en process som 
pågått över flera vistelser på Gruvberget. Processen beskrivs av en respondent:  

”Och sen började våran relation att byggas upp med tiden, varje gång vi åkte dit 
har det blivit bättre, bättre och bättre.” – Karim  
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Den process som respondenterna beskriver kan relateras till den process som innefattas av 
begreppet resiliens vilken står för en individs förmåga att återhämta sig från svåra situationer 
(Björkhagen Turesson, 2009:14). Respondenternas berättelser tyder på att deras 
resiliensprocess går i positiv riktning på Gruvberget eftersom de beskriver att vistelserna 
medför starkare relationer och en ökad närhet mellan familjemedlemmarna, någonting 
Björkhagen Turesson (2009:56) lyfter som främjande för resiliensen hos individen.  

Respondenternas berättelser om hur Gruvberget upplevs fungera frigivningsförberedande 
ligger även i linje med vad forskning har påvisat. Ett exempel är Dixey och Woodall (2012:37–
38) som i sin studie visar att anstaltsklienter ökar möjligheterna till att lyckas återanpassa sig 
till ett liv i frihet om de prioriterar sina familjer och upprätthåller relationerna. Detta kan ske i 
form av familjebesök vilket en studie av Hairston (1991:87) belyser som en bidragande faktor 
till att familjerna håller ihop efter frigivning.  

 
Omgivningens funktion 

Samtliga respondenter har vid intervjuerna förmedlat en liknande bild av att både den sociala 
och fysiska miljön på Gruvberget har haft en betydande inverkan på deras upplevelser av 
vistelsen. Den sociala miljön som ansetts betydande är delvis grundad i samvaron med andra 
familjer som samtidigt befinner sig på Gruvberget och delvis grundad i personalens 
förhållningssätt. Den fysiska miljön som till ytan beskrivs stor och till innehållet beskrivs 
naturnära och barnanpassad har också haft en betydande roll i respondenternas upplevelser. 
Dessa två former av kontext kommer att redogöras för nedan och avslutas med ett tema om hur 
de tillsammans har bidragit till en frihetskänsla hos respondenterna.  

Den sociala miljön 
Samtliga respondenter beskriver att det upplevs fördelaktigt att det vistas flera familjer 
samtidigt på Gruvberget. En fördel som flera respondenter återkommer till i sina berättelser är 
att deras barn får träffa andra barn vars förälder också sitter frihetsberövad. Respondenterna 
anser att detta gynnar barnen genom att de kan utbyta erfarenheter med varandra och se att de 
inte är ensamma i den situationen de befinner sig i. Vetskapen om att alla på Gruvberget är i 
liknande situation beskrivs bidra till att barnen öppnar upp sig för varandra, någonting 
respondenterna förklarar är positivt då det hemma kan vara svårt för barnen att prata om 
förälderns frihetsberövande med vänner. Respondenterna beskriver att barnens öppna 
kommunikation gentemot andra barn även bidrar till en öppenhet mellan respondenterna och 
deras barn. Detta illustreras med ett citat från en av respondenterna: 

”Just att det är andra barn gör att de kan umgås med varandra. De har ju 
någonting gemensamt, att deras föräldrar sitter i fängelse, och det gör att de kan 
vara öppna på ett annat sätt. De kanske har frågor gentemot varandra och då får 
de chans att prata. Och vi får också tid att prata, jag och min son, hur det är för 
honom att jag sitter i fängelse.” – Nicklas  

Att Gruvberget enligt respondenternas beskrivningar öppnar upp för barnen att kommunicera 
kring den situation de befinner sig i till följd av förälderns frihetsberövande kan relateras till 
systemteorins antaganden om den sociala kontextens betydelse. Inom den sociala kontexten 
föreligger det såväl uttalade som underliggande regler, kontextmarkörer, vilka berättar vad som 
är ett accepterat beteende och vad som inte är det, vad som är okej att prata om och vad som 
inte är det. Dessa regler varierar från en social grupp till en annan (Hanssen & Røkenes, 
2007:246).	  Relaterat till Gruvberget kan barnens insikter om att alla andra barn som befinner 
sig inom samma område också har en frihetsberövad förälder ses som exempel på en social 
kontextmarkör. Även om respondenterna inte antyder att det finns en uttalad regel som säger 
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att det är accepterat att prata om erfarenheter kring förälderns frihetsberövande kan det tänkas 
föreligga outtalade sådana som säger det. Mot bakgrund av ovanstående kan Gruvberget förstås 
som en arena vari det är accepterat att prata om känslor och upplevelser kring förälderns 
frihetsberövande. Den sociala kontext som föreligger på Gruvberget kan antas göra barnen 
bekväma i att öppna upp sig för varandra och prata om sina erfarenheter, någonting som barnen 
kan tänkas vara mindre bekväma med i andra sociala kontexter. Detta tolkat utifrån vad 
respondenterna beskrivit om deras upplevelser kring att barnen kan ha svårt att prata om 
förälderns frihetsberövande med andra vänner.  

Det här gäller rimligen inte enbart barnen. Sett till resiliensperspektivet är det viktigt för 
samtliga individer inom familjen att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra då det kan 
hjälpa dem att överkomma en svår situation likt den familjerna på Gruvberget befinner sig i till 
följd av frihetsberövandet (Björkhagen Turesson, 2009:63). Att Gruvbergets sociala kontext 
stimulerar barnen att prata om förälderns frihetsberövande kan således antas främja familjernas 
återhämtningsprocess. Respondenterna beskriver också att de genom ett gemensamt umgänge 
med andra familjer själva fått möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra intagna på 
Gruvberget vilket fört dem närmare varandra. Björkhagen Turesson (2009:56) framhåller att 
stödjande samspel med andra kan gynna individers självkänsla. Mot bakgrund av detta kan det 
antas att såväl barns som intagnas självkänsla kan stärkas på Gruvberget i och med att utbytet 
av erfarenheter med andra i liknande situation kan tolkas som ett stödjande samspel. Detta kan 
i sin tur tänkas främja familjernas återhämtningsprocess ytterligare.  

Vidare uppger samtliga respondenter att de har en positiv inställning till personalen på 
Gruvberget. Respondenterna beskriver att personalens förhållningssätt tyder på ett genuint 
intresse för familjerna och en strävan efter att få vistelsen så bra som möjligt för familjernas 
bästa. Deras förhållningssätt beskrivs leda till en känsla hos respondenterna att personalen 
verkligen är där för dem och deras familjer, att de är där av rätt anledning. Vidare beskrivs 
personalen tillgänglig för både samtal, frågor och som stöd. Respondenterna berättar att 
personalen uppvisar ett engagemang och en delaktighet genom att komma med förslag och idéer 
som uppmuntrar familjerna till gemensamma aktiviteter som personalen ibland deltar i 
tillsammans med familjerna. Detta beskriver respondenterna hjälper familjerna att känna 
samhörighet med varandra. Personalens förhållningssätt på Gruvberget beskrivs vidare bidra 
till att respondenterna får en närmare relation till dem än vad de får till personalen på deras 
hemanstalter. Personalens förhållningssätt på Gruvberget illustreras med citat från två 
respondenter: 

” […] de är mer som lekledare, som stöd, man kan sätta sig och prata med dem 
och med barnen om man har olika frågor, och vaktmästare är de också, de fixar 
och donar, de gör allting för familjerna. Så de som jobbar där är guld värda, de 
är skithäftiga.” – Nicklas  

”Personalen där är väldigt tillmötesgående på det mesta, och det känns verkligen 
inte som att man är något slags kontrollerad utan de försöker se till att både du 
och dina anhöriga får leva, får vara med varandra på det mest naturliga sättet 
det går […] de har en kultur och en atmosfär att de vill hjälpa en när man kommer 
upp, vi ska må bra och leva under vanliga förhållanden.” – Jimmy  

Personalens förhållningssätt beskrivs av respondenterna verka i positiv riktning för familjernas 
umgänge med varandra. Detta kan förstås utifrån systemteorins syn på hur individer samspelar 
med sin omgivning. Ett socialt system påverkas ständigt av sin omgivning på grund av att det 
är ett öppet system. Ett öppet system innebär att det inom systemet finns skiljelinjer mellan 
vilka som är en del av systemet och vilka som inte är det, samtidigt som det finns en 
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mottaglighet för input från andra utomstående individer och system (Forsberg & Wallmark, 
2013:29–30). Om vistelsen på Gruvberget får familjerna att bli mer som öppna system blir de 
också mottagliga på så vis att personalen kan komma med input och engagera sig i familjerna. 
Det är möjligt att familjerna annars, till exempel under besök på hemanstalterna, blir som ett 
slutet system som stänger ute personalens eventuella input. 

Vad som händer när familjens system öppnar sig är som sagt att personalen kan bli en input i 
systemet. Personalens bidrag till förändring av familjesystemet kan till exempel förstås utifrån 
begreppet information. För att ett budskap ska bli till information behöver det uppfattas som 
meningsfullt av mottagaren (Forsberg & Wallmark, 2013:32–33). Att respondenterna beskriver 
att personalen på Gruvberget kan komma med konkreta förslag och idéer på vad familjerna kan 
göra tillsammans tyder på att deras bidrag uppfattas som meningsfullt. Att respondenterna 
vidare beskriver att förhållningssättet påverkar familjerna på så vis att de känner mer 
samhörighet med varandra kan också ses som ett tecken på att personalens budskap har blivit 
till meningsfull information för familjerna. Den verbala informationen som förmedlas av 
personalen genom idéer, och den icke verbala informationen som förmedlas genom personalens 
deltagande i aktiviteterna, kan sammantaget antas bidra till en skillnad i umgänget och 
samhörigheten hos respondenterna och deras familjer.  

Personalen som av respondenterna beskrivs fokusera på att hjälpa och stötta familjerna kan med 
stöd i resiliensbegreppet tänkas ha ett resilienstänkande där de vill stärka familjen då familjen 
är en skyddande faktor (Björkhagen Turesson, 2009:54). Stödet och uppmuntran som 
familjerna på Gruvberget beskrivs erhålla från personalen kan enligt Røkenes och Hanssen 
(2007:266) bidra till läkning och en ökad förmåga att hantera och bemästra den svåra 
situationen respondenterna och deras familjer befinner sig i till följd av frihetsberövandet. 
Personalens förhållningssätt kan således antas gynna familjerna i deras återhämtningsprocess 
och i deras relationsskapande.  

Den fysiska miljön 
Samtliga respondenter är överens om att Gruvbergets fysiska miljö är barnanpassad. 
Återkommande är att respondenterna berättar om olika utrymmen på Gruvbergets område där 
fokus ligger på aktiviteter tillsammans med barnen. Bland annat beskriver de att området är 
beläget med olika rum där barnen kan pyssla, spela spel, leka och utöva bollsporter. Vidare 
beskriver respondenterna att det finns flera lekplatser utomhus. Utöver detta beskriver samtliga 
respondenter att den fysiska miljön på Gruvberget i huvudsak utgörs av natur vilket uppges 
bidra med ett lugn hos dem. Respondenterna beskriver känslor av rofylldhet, harmoni, 
fridfullhet och avslappning när de infinner sig på Gruvberget. Den naturnära miljön och 
områdets storlek beskrivs öppna upp för möjligheten till att utföra gemensamma aktiviteter för 
respondenterna och deras familjer vilket beskrivs föra dem närmare varandra. Bland annat 
beskriver respondenterna att de brukar grilla i grillstugorna som finns på området, åka båt, fiska 
och bada i sjöarna som är belägna på området samt promenera på de vandringsleder som finns 
tillgängliga. Detta illustreras av en respondent: 

”Du har ju ingenting i närheten, det finns ingenting att göra mer än att vara med 
din familj. Du blir nästan tvungen att vara med din familj, på ett positivt sätt. Det 
finns inte att man ska gå i stan utan det finns bara natur, bara natur. Inga folk i 
närheten, ingenting, utan bara det som finns där. Det gör ju också att man blir 
uppfinningsrik, vi kan gå ut i skogen och grilla, det finns rökerier, grillstugor, 
vandringsleder. […] På Gruvberget umgås man på riktigt, det är det som är 
skönt.” – Nicklas  
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Till skillnad från den sociala kontexten utgörs den fysiska kontexten av synliga 
kontextmarkörer, exempelvis en fysisk plats eller ett fysiskt föremål. Dessa markörer påverkar 
umgänget mellan individer varför kontexten är betydande för hur relationer och samspel 
utvecklas och bör förstås (Hanssen & Røkenes, 2007:245). Aktiviteterna som möjliggörs 
genom den naturnära fysiska platsen på Gruvberget och de fysiska föremålen som exempelvis 
lekplatserna och grillstugorna beskrivs av respondenterna bidra till umgänge inom familjen. 
Genom respondenternas beskrivningar av hur sådana former av gemensamma aktiviteter för 
dem närmare varandra kan det antas att den fysiska kontexten på Gruvberget bidrar till en 
positiv utveckling av familjernas samspel och relationer. Hanssen och Røkenes (2007:245) 
beskriver dessutom att fysiska föremål kan framkalla känslor hos individen som i sin tur 
påverkar umgänget med andra. Den naturnära miljön på Gruvberget beskrivs av respondenterna 
framkalla ett lugn hos dem vilket således kan förstås spegla av sig på umgänget med deras 
familjer. Detta kan antas verka i positiv riktning för familjernas samspel med hänsyn till att de 
då inte upplever sig stressade utan istället kan ha fullt fokus på familjen. 

Respondenterna påpekar att det hade funnits lockelser och störande moment om Gruvberget 
istället varit beläget nära en större stad vilket beskrivs hade hämmat deras umgänge eftersom 
det hade inneburit andra former av aktiviteter. Aktiviteterna som erbjuds på Gruvberget 
beskrivs vara mer relationsskapande i jämförelse med de aktiviteter familjerna kan hitta på i en 
större stad där det ofta blir att gå i butiker, sitta på café eller gå på bio. Betydelsen av 
Gruvbergets belägenhet illustreras med ett citat från en av respondenterna: 

”Du är där du är liksom, och du har den miljön som du har. Sen är det liksom 
Hälsinglands skogar så att det blir ju väldigt så här rogivande mot den här 
betongmiljön som ofta är inne på anstalter. Man blir ju liksom intvingad där i 
lugnet på nått vis […] jag tror att hade stället legat mer närmare nån sorts stad 
eller någonting, då hade det funnits lockelser att, ja jag vet inte.” – Jimmy 

Beskrivningarna om Gruvbergets fysiska miljö kan ställas i relation till de begränsningar 
respondenterna beskriver kan föreligga i andra anstalters fysiska besöksmiljö. Respondenterna 
beskriver att det på andra anstalter snarare läggs fokus på säkerhet än på trivsel, någonting som 
i likhet med Dixeys och Woodalls (2012:38) forskningsstudie upplevs hämma 
familjerelationerna. Några respondenter beskriver att säkerhetskontrollerna och de instängda, 
trånga besöksutrymmena som finns på anstalter av högre säkerhetsklass gör att föräldern avstår 
från att ta emot besök från sina barn i syfte att ”skydda” dem från den typen av miljö. Ett annat 
scenario som beskrivs är att barnen inte vill besöka sin förälder till följd av den tuffa, fysiska 
miljön. Detta illustreras med ett citat från en av respondenterna: 

”Då ville inte de komma dit för det var inte roligt för dem att sitta i ett litet rum, 
det går inte att göra någonting och personalen låser dörren […] och om de 
behöver någonting så måste man ringa till personalen och så måste man vänta 
tills personalen kommer, det är lite olika miljö. Miljön är viktig.” – Karim 

Den fysiska plats och de fysiska föremål som besöksutrymmena på anstalter av högre 
säkerhetsklass utgörs av kan i relation till vad som tidigare nämnts om Gruvbergets fysiska 
kontext tänkas hämma familjerelationerna. Detta mot bakgrund av att de fysiska 
kontextmarkörerna inverkar på individers samspel och relationer (Hanssen & Røkenes, 
2007:245). Med hänsyn till Gruvbergets avsaknad av stängsel och murar samt deras fokus på 
fysiska föremål som uppmuntrar till umgänge kan det antas att det där läggs fokus på trivsel 
snarare än säkerhet, någonting som mot bakgrund av ovanstående bör främja 
familjerelationerna.  
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Frihetskänsla	  
Samtliga respondenter beskriver att vistelsen på Gruvberget ger en känsla av frihet vilket 
påverkas av både den sociala och fysiska miljön. Avseende den fysiska miljön beskrivs 
frihetskänslan främst baseras på områdets storlek som de kan röra sig fritt på. Avsaknaden av 
stängsel och murar beskrivs öka känslan av frihet och respondenterna uppger att det under 
vistelsen inte känns som att de befinner sig på anstalt. Att inte känna sig begränsad och inlåst 
utan istället mer fri beskriver respondenterna är en skön känsla som många av dem inte fått 
uppleva på länge. Den frihetskänsla som respondenterna beskriver måste förstås utifrån det 
sammanhang de befinner sig i eftersom deras anstaltsplacering vanligtvis innebär en begränsad 
frihet och rörlighet. Detta kan illustreras med ett citat från en av respondenterna:  

”Att få möjligheten att vistas och kunna gå fritt efter 12 år, sitter man länge vill 
man röra sig på ett annat sätt än vad man kanske vill på utsidan. Då kanske man 
inte tänker att man vill gå ut och gå i 3 timmar för att det är skönt, men jag tycker 
det är helt suveränt att få vara ute en hel dag, man behöver inte göra någonting 
utan bara få vara ute. Och då utvecklas man som människa, och förbereder sig 
inför friheten.” – Nicklas 

Frihetskänslan som den fysiska kontexten medför beskrivs av några respondenter påverka deras 
psykiska välbefinnande positivt. Denna positiva inverkan kan förstås med stöd i 
resiliensperspektivet. Resiliensen hos en individ kan ses som en process vari individen klarar 
av att bibehålla ett stabilt psykiskt välbefinnande genom en långvarig svår situation 
(Björkhagen Turesson, 2009:63). Att få komma till Gruvberget och få uppleva känslan av frihet 
vilken respondenterna beskriver som gynnsam kan således tänkas verka positivt för 
respondenternas resiliensprocess. Detta genom att respondenternas chanser till att lyckas 
upprätthålla det psykiska välbefinnandet genom den svåra situation de befinner sig i som 
frihetsberövade bör öka eftersom frihetskänslan beskrivs inverka positivt på deras psykiska 
välbefinnande.  
 
Vidare beskriver några av respondenterna att upplevelsen av frihetskänslan på Gruvberget har 
givit dem en inblick i att det finns ett liv och en verklighet utanför anstalten. Detta beskrivs 
medföra en strävan om ett liv i frihet. Avseende resiliensprocessen betonar Björkhagen 
Turesson (2009:71) att nya livshändelser kan medföra vändpunkter för individer som blir 
viktiga i hoppet om ett nytt liv. Utifrån detta kan det antas att en vistelse på Gruvberget i vissa 
fall varit en viktig vändpunkt eller händelse som bidragit till en positiv syn på framtiden och en 
strävan efter att bli fri. Enligt Björkhagen Turesson (2009:60) kan en positiv inställning och 
framtidshopp vara faktorer som hjälper individer och familjer att återhämta sig från svåra 
händelser. Mot bakgrund av detta kan det antas att frihetskänslan som respondenterna upplever 
gynnar dem i deras återhämtning från frihetsberövandet.  
 
Avseende den sociala miljön är det personalens förhållningssätt på Gruvberget som beskrivs 
bidra till känslan av frihet hos respondenterna. Personalen beskrivs av respondenterna vara 
engagerade, personliga och delaktiga i form av att de arbetar nära familjerna under vistelsen. 
Trots att personalen följer regler och genomför kontroller beskrivs det av respondenterna att 
deras förhållningssätt bidrar till en känsla av att inte vara övervakade vilket ökar känslan av 
frihet hos dem. Flera respondenter uppger att de till följd av personalens förhållningssätt inte 
känner sig som intagna vilket beskrivs spegla av sig på familjernas umgänge då respondenterna 
kan vara sig själva. Känslan av frihet som personalens förhållningssätt medför citeras av en 
respondent: 
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”Alltså all personal är engagerade och de finns där. Ändå så känner man sig inte 
som en intagen, man känner inte att man är på en anstalt, du känner inte att du 
är övervakad liksom, även om de kommer. Har inte personalen sett oss efter 7 på 
kvällen så kommer de och knackar på dörren och kollar, men det är inte den här 
känslan av att de övervakar” – Malin  

Den sociala kontexten som respondenterna beskriver kan ställas i relation till den sociala 
kontext de beskriver på deras hemanstalter. Detta utifrån systemteorins förståelse av social 
kontext. Som tidigare nämnts föreligger det både uttalade och underliggande kontextmarkörer 
inom en social grupp vilka indikerar vad som är ett accepterat beteende och vad som inte är det 
(Hanssen & Røkenes, 2007:246). På hemanstalterna beskriver flera respondenter att det ofta 
finns tydliga kontextmarkörer som indikerar skiljelinjer mellan personalen som social grupp 
och de intagna som social grupp. Där beskrivs det föreligga underliggande regler om att dessa 
två sociala grupper inte är accepterade att samspela med varandra i för stor utsträckning. De 
beskrivningar som respondenterna då gör gällande personalens förhållningssätt på Gruvberget 
indikerar andra former av kontextmarkörer som visar på att samspel mellan intagna och 
personal är accepterat. Denna acceptans kan antas tillkomma i och med att personalen genom 
deras förhållningssätt beskrivs av flera respondenter frambringa en känsla av att inte vara 
anstaltsklient.  

Den sociala kontext som beskrivs föreligga på Gruvberget uppger flera respondenter spegla av 
sig på umgänget med familjen, i positiv bemärkelse, då de beskriver att känslan av frihet gör 
att de kan vara sig själva. Arditti (2012:120) betonar att säkerhetsaspekter på anstalter kan 
påverka kvalitén av familjebesöken. Att få tillgång till mer fria och obegränsade besök bidrar 
till en ökad känsla av närhet till sina barn och förbättrade familjerelationer (Beckmeyer & 
Arditti, 2014:144). Med hänsyn till att flera respondenter lyfter känslan av frihet och att inte 
vara övervakade på Gruvberget bör kvalitén på umgänget med familjerna således öka, detta 
tack vare såväl den fysiska som sociala kontexten.   

 
Slutdiskussion 
	  
Syftet med studien var att undersöka intagnas upplevelser av vilken betydelse deras vistelse på 
anstalten Gruvberget har haft för dem själva och deras familjer. Avsikten var att inbringa en 
förståelse för hur en vistelse på Gruvberget kan inverka på familjernas samspel och relationer. 
En slutsats som vi dragit utifrån analysen av intervjuerna är att både vistelsens tid på två veckor 
samt den fysiska och sociala kontexten är betydande faktorer för intagna och deras familjer 
under vistelsen på Gruvberget. De två områdena som analysen fokuserat på, alltså ”Tidens 
funktion” och ”Omgivningens funktion”, har genom studiens resultat visat sig vara nära 
sammankopplade och båda bidragande till att familjerna på Gruvberget kan känna samhörighet 
med varandra. Resultatet har visat, med stöd i genomgående teoretiska tolkningar, att 
Gruvberget kan ses som en nödvändig och viktig plats för familjer vars ena familjemedlem 
frihetsberövats. Detta mot bakgrund av att tiden på två veckor samt den sociala och fysiska 
kontexten sammantaget möjliggör för familjerna att återhämta sig från frihetsberövandet och 
överkomma svårigheterna som frihetsberövandet inneburit. Gruvberget kan således ses som en 
plats där familjen kan läka. 

Tiden och den sociala miljöns betydelse 
Resultatet visar att vistelsen på Gruvberget kan leda till ett mer gynnsamt samspel genom att 
familjerna får en öppnare kommunikation med varandra. Den utvecklingen i familjernas 
kommunikation, som respondenterna beskrivit, kan ses som ett resultat av såväl tiden 
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tillsammans som den sociala miljön på Gruvberget. Resultatet visar att familjernas medvetenhet 
om att det på Gruvberget finns tid för reflektion och försoning gör att konflikter och tyngre 
samtalsämnen kommer till ytan. Den öppna kommunikationen bidrar, med stöd i den teoretiska 
tolkningen, till ett mer givande samspel mellan intagna och deras familjer. Den sociala miljön 
på Gruvberget är betydande för kommunikationen hos både de intagna, deras barn och partners 
samt för dem alla som familj. Resultatet visar att detta grundar sig i att samtliga parter får utbyta 
erfarenheter med andra i liknande situation. Det är någonting som visat sig vara gynnsamt då 
det ökar samhörigheten med andra och ger familjerna en chans att se att de inte är ensamma i 
den situation de befinner sig i (Schubert et al., 2016:224–225). Den sociala kontext som 
Gruvberget utgörs av har således visat sig vara grundad på en öppenhet där det är accepterat att 
prata om känslor och erfarenheter. Detta har genom resultatet visat sig bidra till en mer öppen 
kommunikation även mellan intagna och deras barn varför det kan betraktas som att samvaron 
med andra familjer på Gruvberget främjar familjernas kommunikation med varandra. Studiens 
resultat, med stöd i den teoretiska tolkningen, har vidare påvisat att det är lika viktigt för den 
enskilda individen som för familjen som helhet att utbyta erfarenheter med andra. Således kan 
Gruvberget som social miljö vara gynnsam för samtliga familjemedlemmars individuella 
bearbetning av situationen de befinner sig i till följd av ett frihetsberövande. Samspelet mellan 
familjerna som samtidigt befinner sig på Gruvberget indikerar också att Gruvberget är en plats 
som inte bara främjar samvaron inom familjen, utan också samvaron mellan familjerna.  

Avseende den sociala miljön på Gruvberget påvisar studiens resultat att personalen har en 
betydande inverkan på familjernas samspel och samhörighet med varandra. Personalens 
förhållningssätt som genom resultatet har visat sig vara genuint, delaktigt, engagerande och 
stöttande har för intagna och deras familjer två centrala betydelser. För det första har resultatet 
visat att personalen uppmuntrar och engagerar sig i familjernas gemensamma aktiviteter vilket 
har en positiv inverkan på familjers samhörighet med varandra. För det andra har resultatet 
påvisat att personalens förhållningssätt frambringar en frihetskänsla hos intagna vilket speglar 
av sig på deras umgänge med familjen. Detta tycks bidra till ett mer naturligt och avslappnat 
umgänge vilket verkar positivt för familjers samspel med varandra. Mot bakgrund av den 
teoretiska tolkningen kan personalen på Gruvberget betraktas som en viktig och betydande 
faktor för intagna och deras familjer då de arbetar för att stärka, stötta och uppmuntra familjerna 
under deras vistelse. Att intagna uppvisade positiva bilder av personalen på Gruvberget kom 
oväntat då vår förförståelse bygger på att relationen mellan intagen och kriminalvårdare ofta är 
av negativ karaktär. Sett till studiens resultat blev deras upplevelser dock logiska med hänsyn 
till att personalens förhållningssätt på Gruvberget visade sig vara mer personligt och genuint i 
förhållande till hur det upplevs på andra anstalter i Sverige. Att personalen på Gruvberget i 
enlighet med resultatet uppvisar ett genuint intresse i intagna och deras familjer torde vara 
bidragande för att familjerna bjuder in och låter personalen engagera sig och delta i deras 
familjer under vistelsen.  

Tiden och den fysiska miljöns betydelse 
Tiden på två veckor i kombination med framförallt den fysiska miljön som genom resultatet 
visat sig vara stressreducerande möjliggör ett mer naturligt och avslappnat umgänge mellan 
respondenterna och deras familjer, detta i jämförelse med besök och permissioner där 
tidspressen och besöksmiljön bidrar till en mer stressad och konstlad situation. Under 
permissioner föreligger det en hel del yttre störande faktorer såsom mobiltelefoner och mycket 
människor omkring familjerna vilket tycks hämma relationsskapandet då de yttre faktorerna tar 
fokus från familjens umgänge. På besöken hämmas istället relationsskapandet av de trånga 
utrymmena och säkerhetskontrollerna som föreligger på vissa anstalter, detta påvisar såväl 
studiens resultat som tidigare forskning (Dixey & Woodall, 2012:38; Pierce, 2015:388; 
Beckmeyer & Arditti, 2014:143–144). Trots att det på vissa anstalter erbjuds mer öppna och 
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gynnsamma besöksmiljöer är den kortare tiden som ges stressframkallande vilket i sig hindrar 
familjerna att få till ett naturligt umgänge med varandra. Resultatet antyder således att en 
vistelse på Gruvberget är, inom ramen för att vara frihetsberövad, det mest fördelaktiga tillfället 
att umgås med sin familj på. Detta torde vara rimligt i och med att de intagna vanligtvis som 
längst får spendera 72 timmar under en permission med sina familjer, medan de på Gruvberget 
under en vistelse spenderar över 300 timmar tillsammans. Den tidsmässiga skillnaden som 
föreligger talar för studiens resultat som visar att tiden på Gruvberget möjliggör för intagna och 
deras familjer att hinna testa sina relationer, öppna upp sig för varandra, lära känna varandra, 
knyta an till varandra, känna delaktighet genom att delta i det vardagliga livet, komma in i sin 
föräldraroll och hinna ta nödvändiga konflikter och diskussioner inom familjen. Det 
ovanstående som nämnts talar i sin tur för att vistelsen på Gruvberget ger familjerna chans att 
komma närmare varandra och vidare öka samhörigheten inom familjen, någonting som 
resultatet också påvisar. 

Utifrån studiens resultat går det att urskilja att en av de mest betydande delarna av en vistelse 
på Gruvberget är att intagna under en längre tid får dela vardagen med sin familj. Den tid som 
intagna och deras familjer får spendera tillsammans på Gruvberget och den fysiska kontexten 
som medför ett mer naturligt och avslappnat umgänge betraktas som avgörande för att 
vardagliga mönster ska framträda. Att få uppleva vardagen tillsammans med sin familj är 
någonting intagna saknar under deras tid i anstalt. De vardagliga sysslorna på Gruvberget bidrar 
således till en känsla av delaktighet och samhörighet inom familjen. Vardagliga sysslor är, med 
risk för att generalisera, inte någonting som upplevs som det mest betydande för familjer som 
lever tillsammans i frihet. De sysslor som innefattas av en vardag är någonting som utifrån vår 
förståelse istället görs utan närmare reflektion och att leva ett vardagsliv med sin familj tas 
således ofta förgivet. Med hänsyn till detta var berättelser om hur viktigt vardagslivet är inte 
någonting vi väntade oss skulle framträda som en av de mest betydande delarna av en vistelse 
på Gruvberget. Med stöd i resultatet blir respondenternas upplevelser dock logiska då intagna 
vanligtvis inte har möjligheten att dela vardagen med sina anhöriga, någonting familjer som 
lever i frihet allt som oftast har. Studiens resultat visar att intagna under anstaltsvistelsen ofta 
känner sig avskärmade från familjens liv i frihet när de inte kan vara fysiskt närvarande. När 
intagna under en längre tid kan vara delaktiga i vardagslivet, som de kan på Gruvberget, uppstår 
känslan av att vara en familj. I linje med forskning (Dixey & Woodall, 2012:37–38) visar 
studiens resultat således vikten av familjebesök då det tenderar att öka chanserna för den intagna 
att bibehålla en delaktighet inom familjen. Utifrån detta blir det förståeligt att intagna 
värdesätter vardagslivet med familjen och framstället det som en av de mest betydande delarna 
av en vistelse på Gruvberget.  

Som tidigare nämnts är tiden på två veckor och den fysiska kontexten på Gruvberget avgörande 
för att vardagliga mönster ska framträda, någonting som enligt studiens resultat framställs som 
betydande då det möjliggör för intagna och deras partner att testa sina relationer. Detta torde 
vara rimligt med hänsyn till att det är skillnad på att träffas i ett besöksrum eller på en 
permission där paret tillsammans hittar på roliga aktiviteter, gentemot att leva ett vardagsliv 
tillsammans. Genom den teoretiska tolkningen kan det betraktas som att det är först när intagna 
och deras familjer får komma till Gruvberget som känslan av ett ”normalt” familjeliv framträder 
och de därmed får möjlighet att genomföra ett så kallat ”relationstest”. Detta med anledning av 
att vardagslivet på Gruvberget är det som, inom ramen för att vara frihetsberövad, bäst kommer 
överensstämma med livet tillsammans i frihet. Resultatet påvisar att betydelsen av detta 
relationstest ligger i att intagna kan få en bekräftelse på att deras partnerrelation fungerar och 
kommer att fungera i frihet, oavsett om den inleddes innan frihetsberövandet eller under 
anstaltsvistelsen. Med stöd i den teoretiska tolkningen behöver utfallet av relationstestet dock 
inte bli positivt utan det kan lika gärna innebära att paret inser att de inte fungerar tillsammans 
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och därmed avslutar sin relation. Trots att resultatet påvisar att detta är ett positivt test att 
genomföra innebär det också att Gruvberget måste förstås som en plats vari relationer också 
kan få ett avslut. Det kan betraktas som att de familjer som fungerar tillsammans stärker sin 
samhörighet genom en vistelse på Gruvberget, medan Gruvberget istället har en 
kontraproduktiv inverkan på de familjer som inte fungerar tillsammans. Dessa par kan fungera 
väl på besök och permissioner men när de ges längre tid tillsammans och får leva under mer 
”normala” förhållanden fungerar de inte längre som par. 

Utifrån att intagna och deras familjer under en längre tid får leva mer ”normala” familjeliv på 
Gruvberget har vistelsen, genom resultatet, visat sig fungera frigivningsförberedande. Vistelsen 
är således betydande då intagna kan mjukstarta på Gruvberget och förbereda sig inför ett 
gemensamt liv i frihet med familjen vilket förhindrar intagnas känsla av att bara kastas in i ett 
familjeliv och få det att fungera vid frigivning. Att Gruvberget på så vis fungerar 
frigivningsförberedande är inte bara betydande för intagna och deras familjer utan kan också 
betraktas som betydande för samhället i stort. Detta med hänsyn till att upprätthållandet av 
familjerelationer bidrar till ökad sannolikhet för att uppnå en lyckad återanpassning in i 
samhället och vidare minskar det återfallsfrekvensen (Bales & Mears, 2008:287; Forste et al., 
2011:430). Utifrån den teoretiska tolkningen har familjen visat sig vara en skyddande faktor 
varför frigivningsförberedelsen på Gruvberget betraktas som relevant att belysa. I det inledande 
skedet i studien presenterades studiens relevans för socialt arbete varpå det betonades att en av 
samhällets centralaste brottsförebyggande åtgärder är att ge stöd och uppmuntran till de 
anstaltsklienter som har relativt fungerande familjerelationer och vidare stärka dem i deras roll 
som förälder (Ekbom et al., 2006:301). Med stöd i studiens resultat beträffande personalens 
stöttande, stärkande och uppmuntrande förhållningssätt på Gruvberget samt ovan presenterade 
argument kan en vistelse på Gruvberget betraktas som en brottsförebyggande åtgärd. 

Studiens implikationer och förslag till vidare forskning 
Gruvberget har bedrivit familjeinriktad verksamhet i över 40 år med visionen om att bedriva 
kriminalvård i frihet med minsta möjliga institutionella syn. Gruvberget har beskrivits som en 
plats med fokus på samhörighet inom familjen och anstalten erbjuder intagna möjlighet att 
utveckla sina familjerelationer. Trots detta har det aldrig gjorts någon forskning som påvisat 
om Gruvberget lyckas med vad de ger uttryck för att vilja uppnå. Med hänsyn till detta fyller 
vår studie en kunskapslucka då vi genom intagnas egna upplevelser kunnat påvisa betydelsen 
av en vistelse på Gruvberget. Kunskapen som studien tillför bekräftar att Gruvbergets 
verksamhet verkar i positiv riktning för intagna och deras familjer. Detta kan vara av betydelse 
för Gruvbergets verksamhet under deras fortsatta arbete med intagna och deras familjer 
eftersom verksamheten genom studien kan öka sin medvetenhet om vilka faktorer som upplevs 
vara mest betydande och verksamma under en vistelse.  

Under studiens gång har vi blivit uppmärksammade på att det föreligger bristande kunskap om 
Gruvbergets verksamhet bland yrkesverksamma inom kriminalvården. Den kunskap som 
studien tillför bör således betraktas som viktig att sprida inom hela yrkeskåren men framförallt 
till de anstalter som arbetar med ett klientel som uppnår kriterierna för en ansökan till 
Gruvberget. Detta med anledning av att personalen på dessa anstalter, med studiens kunskap, i 
större utsträckning kan och bör motivera samt uppmuntra anstaltsklienter till att ansöka om en 
vistelse på Gruvberget. Vidare kan verksamheter inom kriminalvården med stöd i den kunskap 
studien tillför låta sig inspireras och eventuellt använda delar av kunskapen i deras arbete och 
förhållningssätt gentemot intagna och dess familjemedlemmar. 

Utifrån ett bredare perspektiv kan kunskapen som studien tillför även bli betydande för 
yrkesverksamma inom det sociala arbetets praktik. I mötet med barn och familjer som utsatts 
för att en av föräldrarna frihetsberövats kan kunskapen som studien tillför vara hjälpsam för att, 
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om det är till barnets bästa, uppmuntra familjerna till att fortsatt upprätthålla kontakt och besöka 
den frihetsberövade under anstaltsvistelsen. Vidare kan kunskapen om Gruvberget leda till att 
socialarbetaren uppmuntrar familjen till en vistelse tillsammans med den frihetsberövade på 
Gruvberget. Kunskapen om vilka faktorer som kan utveckla dessa familjers relationer och 
vidare lindra konsekvenserna av frihetsberövandet bör beaktas och främjas inom det sociala 
arbetet. 

Med hänsyn till avsaknaden av forskning om Gruvbergets verksamhet finns det flera 
kunskapsluckor som behöver fyllas. Sett till studiens begränsade urvalsmetod anser vi att 
studien bör replikeras med ett mer slumpmässigt urval för att se om de mest centrala aspekterna 
i resultatet framträder ånyo, även om resultaten omöjligen kan bli identiska. För att kartlägga 
Gruvbergets betydelse för familjer ytterligare kan förslagsvis kvalitativa intervjuer genomföras 
med familjemedlemmar som tillsammans med den intagna vistats på Gruvberget. Vidare anser 
vi det relevant att genomföra deltagande observationer på Gruvberget i syfte att identifiera hur 
utvecklingen av familjers samspel går till och kommer till uttryck under en vistelse på 
Gruvberget. Detta skulle kunna inbringa en mer djupgående förståelse för hur Gruvbergets 
verksamhet kan bidra till att familjer uppnår ett gynnsamt samspel med varandra.  

Genom respondenternas berättelser om personalens förhållningssätt väcktes ett intresse kring 
huruvida personalen mer ingående arbetar med familjerna under en vistelse. Frågor uppstod 
kring vad deras förhållningssätt baseras på, har personalen en gemensam strategi för hur de ska 
förhålla sig till familjerna eller är deras förhållningssätt baserat på individuella egenskaper? 
Vidare vore det spännande att undersöka vilka effekter personalens förhållningssätt faktiskt har 
på familjernas samspel, förslagsvis genom en kvantitativ studie. Då vi under intervjuerna blev 
förundrade över hur positiv inställning respondenterna hade till personalen på Gruvberget anses 
det avslutningsvis intressant att fördjupa sig i vad det mer specifikt är i personalens 
förhållningssätt som medför denna inställning hos intagna och hur detta inverkar på relationen 
mellan intagen och personal.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Välkommen att delta i en studie om Gruvberget 
Vi är två socionomstudenter från Örebro Universitet som i samarbete med Kriminalvårdens 
Kamratförening, ska skriva vårt examensarbete om familjekontakten på anstalten Gruvberget. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning då dina upplevelser av vistelsen på 
Gruvberget är av betydelse för studien.  

Syfte och innehåll 
Syftet med studien är att undersöka upplevelser av familjekontakten på anstalten Gruvberget 
och vilken betydelse vistelsen har haft för dina relationer med familjen. Då anstalten 
Gruvberget har fokus på samhörighet med familj och är belägen i en öppen vildmarksnatur 
har vi för avsikt att vidare undersöka omgivningens betydelse för familjerelationerna. Att ni 
och era familjemedlemmar tillsammans får vistas på Gruvberget under längre tid och under 
öppna förhållanden gör Gruvberget unikt för svensk kriminalvård och bidrar till att anstalten 
blir intressant som forskningsobjekt. Dina upplevelser av vistelsen är därför värdefulla.  

Tillvägagångssätt 
Vi vill genomföra intervjuer med er, vår önskan är att detta sker via ett personligt möte men 
om möjligheten inte finns kan intervjuerna genomföras via telefon. Då examensarbetet är 
tidsbestämt bör intervjuerna genomföras senast under början av maj. Hänsyn kommer att tas 
till er gällande mer specifik plats och tid. För att underlätta studiens genomförande önskar vi 
att spela in intervjuerna. Inspelningarna kommer att förvaras konfidentiellt och på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De kommer sedan att raderas efter att materialet 
avidentifierats och relevanta delar förts in i studien. Undersökningen kommer att bygga på 
upplevelser från cirka sex personer som vistats på Gruvberget. Vi är även intresserade av att 
få tillgång till att intervjua familjemedlemmar som tillsammans med er har vistats på 
anstalten.  
 
Vår förhoppning är att kunna påvisa det positiva respektive negativa med Gruvberget utifrån 
ert perspektiv. Då ingen forskning tidigare är gjord om Gruvberget blir ditt deltagande viktigt 
för att möjliggöra detta. Din medverkan i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Du kommer i studiens presentation att 
vara helt anonym och istället tilldelas ett påhittat namn. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Örebro Universitet. 

 

Tack på förhand! Om frågor uppkommer är du välkommen att höra av dig. 

 

Kontaktuppgifter 
Emelie Melin & Matilda Jysky, 
matildaemelieorebro@gmail.com 

 

Handledare  
Daniel Uhnoo, 019-303723, daniel.uhnoo@oru.se 

 



	  

Bilaga 2 – Intervjuguide 
	  

INLEDANDE FRÅGOR 
 

•   Kan du beskriva varför du sökte till Gruvberget? 
 

•   Har du varit där tidigare? 
 

•   Har du barn? 
 

•   Har du partner? 
 

•   Vilka personer hade du med dig till vistelsen på Gruvberget? 
  

•   Utöver kursen, hur spenderade du och din familj tiden på Gruvberget? 
-   På vilket sätt var det betydande för er? 

 
 
GRUVBERGETS BETYDELSE 
 

•   Tycker du att det är viktigt att Gruvberget finns?   
-   Varför? 

 
•   På vilket sätt anser du att Gruvberget fokuserar på samhörighet med familjen? 

 
•   Vi har för avsikt att prata om relationer idag, vad tänker du på när du hör ordet 

relation? 
 

•   Hur skulle du beskriva betydelsen av relationer till din familj? 
 

•   Vad specifikt upplever du att Gruvberget bidrar med som är viktigt för dina 
familjerelationer? 
 

•   Hur skulle du beskriva Gruvbergets betydelse för dig och din familj? 
 

•   Upplever du att vistelsen på Gruvberget på något sätt förändrade eran relation? 
-   På vilket sätt? 

 
•   Hur upplever du att vistelsen har påverkat dig som förälder? 

 
•   Hur skulle du beskriva skillnaden på dig som förälder i frihet respektive förälder i 

anstalt?  
 

•   Hur skulle du beskriva skillnaden på dig som förälder på hemanstalten respektive 
förälder på Gruvberget?  
 

•   Hur upplever du att förälder-/barnrelationen har påverkats av vistelsen? 
 



	  

•   Hur upplever du att din partnerrelation har påverkats av vistelsen? 
 

•   Upplever du att det skiljer sig att få besök på Gruvberget av familjen gentemot att få 
besök på din hemanstalt? 

-   Vad är skillnaderna? 
-   Vad är likheterna? 

 
•   Upplever du att det skiljer sig på sättet ni umgås här på Gruvberget gentemot på en 

permission? 
-   På vilket sätt? 

 
•   Hur upplevde du att du påverkades av att leva och bo tillsammans med din familj på 

Gruvberget? 
 

•   På vilket sätt tror du att tiden ni får tillsammans på Gruvberget inverkar på vistelsen? 
 

•   Upplever du att Gruvberget på något sätt har fått dig att känna dig mer delaktig i din 
familj? 
 

•   Vilken betydelse tror du vistelsen har för din fortsatta verkställighet? 
 

•   Anser du att Gruvberget är lika viktigt oavsett vilken strafftid man har? 
 

•   Upplevde du att Gruvberget hade någon förberedandefunktion inför din frigivning?  
 
 
OMGIVNINGENS BETYDELSE 
 

•   Upplever du att platsen som Gruvberget är belägen på har en betydelse för vistelsen? 
-   Om ja, på vilket sätt? 

 
•   Upplevde du att personalens förhållningssätt skiljde sig mot dig och din familj på 

Gruvberget i förhållande på din hemanstalt? 
-   Om ja, på vilket sätt? 

 
•   Hur upplevde du att närheten till natur på Gruvberget påverkade umgänget med din 

familj? 
 

•   Vilken betydelse hade områdets storlek för eran vistelse? 
 

•   Upplevde du att Gruvbergets omgivning gynnade eller hämmade relationen till din 
familj?  

-   På vilket sätt? 
 

•   Upplever du att Gruvbergets miljö är barnanpassad? 
-   Om ja, hur påverkar det förälder-/barnrelationen?  
-   Om nej, vad skulle kunna förbättras? 

 



	  

•   Vilka för-/ och nackdelar finns det med att flera familjer befinner sig på Gruvberget 
samtidigt? 
 

•   Hur påverkades eran vistelse av att det befann sig flera familjer på Gruvberget 
samtidigt? 
 

•   Hur var det att ta avsked efter vistelsen på Gruvberget i förhållande till att ta avsked 
vid ett vanligt besök på hemanstalten? 

 
 
FAMILJERELATIONERNAS BETYDELSE 
 

•   Hur skulle du beskriva att kontakten med din familj ser ut när du befinner dig på 
hemanstalten?  
 

•   Vilken typ av kontakt har ni? 
 

•   Hur ofta skulle du uppskatta att ni har kontakt via brev/telefon/besök? 
 

•   Upplever du att vistelsen på Gruvberget har påverkat er kontakt? 
-   På vilket sätt? 

 
•   Vilken betydelse har kontakt med familjen haft för dig under din tid i anstalt? 

 
•   Upplever du att kontakt med familjen under anstaltsvistelsen på något vis påverkar 

dig negativt? 
-   Om ja, på vilket sätt?  

 
•   Upplever du att den ekonomiska kostnaden för telefon och besök har påverkat er? 

-   På vilket sätt? 
 

•   Upplever du att avståndet mellan din hemanstalt och din familj har varit ett hinder för 
kontakt? 
 
 

AVSLUTANDE FRÅGOR  
 

•   Vad upplever du har varit mest betydande för dig och din familj under vistelsen? 
 

•   Upplever du att Gruvberget kan förbättras i någon avseende?	  
-   Hur? 

	  
•   Har du någonting mer att tillägga innan vi avslutar?	  

	  

	  


