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Sammanfattning 

 

I Sverige finns det mellan 8000 och 10 000 barn som växer upp med föräldrar som är 

frihetsberövade. Det finns lite forskning om vad som händer med dessa barn när deras 

föräldrar är sitter i fängelse. Därför det är viktigt att utöka kunskap om hur dessa barn bemöts 

av Kriminalvården. Denna studie har för syfte att undersöka på vilket sätt barnperspektivet 

används inom Kriminalvården. Kvalitativa metoder har används under insamling av det 

empiriska underlaget, nämligen har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex 

barnombud på anstalter i Sverige. Resultatet som har analyserats utifrån 

utvecklingsekologiskt synsätt visar att lagstiftningen påverkar utformningen av 

barnombudens riktlinjer, vilket leder till utformning av det praktiska arbetet på anstalten och 

detta influerar relationer mellan barn och de intagna föräldrarna. Konsekvensen blir att 

barnen påverkas av alla faktorer som man kan finna utifrån det utvecklingsekologiska 

synsättet och därför är det viktigt att lyfta barnperspektivet och säkerställa barnens 

trygghetsupplevelse. De intervjuade barnombuden arbetar utifrån den aktuella lagstiftningen 

och vill göra sitt bästa utifrån de förutsättningar de arbetar från. De intervjuade barnombuden 

är väldigt duktiga på att arbeta utifrån barnperspektivet, men de är också medvetna att saker 

kan förbättras och utvecklas vidare. 
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1. INLEDNING 
 

I Sverige finns det mellan 8 000 till 10 000 barn som växer upp med föräldrar som är 

frihetsberövade (Brottsrummet, u.å.). Enligt Riksdagens studie (2008) om intagna kvinnors 

och mäns levnadsförhållanden har flertalet av dem som är intagna på anstalt barn. Hälften av 

de intagna har barn som är upp till 18 år och en fjärdedel av de intagna har barn i 

förskoleåldern. Enligt studien var det endast en mindre andel av de intagna som bodde 

tillsammans med sitt eller sina barn före frihetsberövandet (ibid.). 

Barnen får uppleva konsekvenser av den svåra livssituation som familjen hamnar i, 

när en förälder blir frihetsberövad (Kriminalvården, u.å.a). Enligt Berman, Steinhoff & 

Koivumaa (2013) har svenska barn ett behov av hjälp och stöd i samband med att en förälder 

blir intagen i fängelse. Barnen själva uppger att de behöver hjälp med hur de mår. Ju fler 

svårigheter barnen har i vardagen, desto större behov av hjälp har de. Idag finns det insatser 

för barn med frihetsberövade föräldrar både inom Kriminalvården och i samhället i övrigt. 

Kriminalvården ger främst stöd till den frihetsberövade föräldern i syfte att stärka 

familjerelationerna (ibid.).  

År 1996 lämnades en motion in i riksdagen där det efterfrågades särskilda åtgärder för 

barn till fängslade föräldrar samt påpekades att situationen för dessa barn inte 

uppmärksammades. Som ett svar på denna motion gavs ett gemensamt uppdrag åt 

Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen att se över förhållandet för barn vars föräldrar är 

intagna i häkte eller anstalt. Uppdraget resulterade bland annat i förslag på en rad 

förändringar i myndigheternas handläggningar, synsätt och praktiska åtgärder på häkten och 

anstalter. Där påpekades även att Kriminalvården i ett barnperspektiv grundat på FN:s 

barnkonvention och med barns bästa i fokus borde underlätta barns kontakter med sina 

frihetsberövade föräldrar. År 2005 inrättade Kriminalvården så kallade barnombud på varje 

frivård, häkte och anstalt i landet. Barnombuden är anställda av Kriminalvården, och deras 

arbetsuppgifter som barnombud utförs av dem parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Målet 

med barnombud är att stärka och tydliggöra barnperspektivet i 

Kriminalvården. Barnombuden ska bland annat sprida kunskap om barnkonventionen och se 

hur Kriminalvården bäst behandlar och tar hand om barn (Kriminalvården, u.å.a).  

För att tydliggöra hur barnombud på anstalter arbetar med barnperspektivet har 

författarna valt att använda två relevanta teorier, den utvecklingsekologiska teorin, som 

framför allt handlar om barns utveckling (Andersson, 2002) samt anknytningsteori som 

handlar om anknytningens betydelse för människans utveckling (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). 

 

1.1. PROBLEMFORMULERING 

 

Som barnombud inom Kriminalvården har man som mål att stärka och tydliggöra 

barnperspektivet i Kriminalvården. Barnombuden måste förhålla sig till den gällande 

lagstiftningen och aktuella föreskrifter, samtidigt ska man beakta barnens bästa och barnens 

rättigheter. Men hur avgör man vad som är barnets bästa när umgänget med förälder är 
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lagstiftat men kanske inte alltid gynnar barnets välmående? Vad innebär det att ta hänsyn till 

barnperspektivet inom Kriminalvården och hur arbetar man som barnombud på anstalter? 

Vilka blir konsekvenserna av föräldrarnas fängslande för barnen? 

 

2. SYFTE  
 

2.1.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt barnperspektivet används inom 

Kriminalvården. Studien riktar uppmärksamhet mot på vilket sätt Kriminalvården tar hänsyn 

till barnperspektivet i sitt arbete. För att kunna besvara syftet har författarna valt att använda 

följande frågeställningar: 

 

1) Hur uttrycks barnperspektivet inom Kriminalvården utifrån riklinjer och lagar? 

2) Hur kan utifrån en utvecklingsekologisk teori och anknytningsteori se på arbete som 

barnombud inom Kriminalvården? 

 

2.2. AVGRÄNSNINGAR 

 

Utifrån studiens syfte har författarna fokuserat på att intervjua endast barnombud på anstalter, 

eftersom det främst är barnombuden inom Kriminalvården som arbetar utifrån 

barnperspektivet på anstalter. I de fall andra delar av Kriminalvården berörs, till exempel 

häkte och frivård, har det endast skett översiktligt och med utgångspunkt från att de på olika 

sätt berör insatserna på anstalterna. Författarna har fokuserat på Kriminalvårdens arbete, inte 

på Socialtjänstens insatser, det kan dock uppstå i texten att författarna nämner Socialtjänstens 

insatser. Vidare har författarna förstått att det rättsliga perspektivet är en stor del i arbetet som 

utförs av barnombud på anstalter, men i denna uppsats har det sociala perspektivet lyfts fram 

och det rättsliga perspektivet har behandlats kortfattat. Vid hänvisning till de som sitter i 

fängelse använder författarna orden ”frihetsberövad” och ”intagen” som synonymer. Med en 

frihetsberövad menar författarna enbart en person som befinner sig i fängelse, inte den som 

exempelvis avtjänar sitt straff genom att ha en fotboja. Enligt Socialtjänstlag (SoL, SFS 

2001:453) och Kriminalvårdens (KVFS 2011:1) avses varje människa under 18 år som barn. I 

studien används denna definition, det kan dock förekomma att personer över 18 år benämns 

som barn eftersom de är barn till de intagna. 
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3. BAKGRUND 
 

3.1. BARNPERSPEKTIV 

 

Enligt Pramling Samuelsson, Sommers & Hundeides (2011) har termen barnperspektiv 

många olika betydelser och kan ofta används lite slarvigt som ett självförklarande begrepp, 

vilket gör att det lämnas öppet för var och en att göra sin egen tolkning av begreppet. På så 

sätt är barnperspektivet ganska användbart men samtidigt vagt och olämpligt för meningsfull 

konceptualisering. Ordet perspektiv kommer från latinets ”perspectus” som betyder att se på, 

att se igenom, att undersöka. Därför skulle barnperspektiv kunna betyda ”en särskild syn på 

barn” eller ”ett sätt att se på barn”. I den tolkningen kan vilken syn som helst på barn 

betraktas som barnperspektiv, men det gör betydelsen meningslös i den bemärkelsen att 

påståendet ”barn mår bra av ett kok styck då och då” skulle vara barnperspektiv. Denna 

definition som baseras på vardagsspråk är därför till liten nytta för en vetenskaplig 

diskussion. Forskare försöker hela tiden lära sig mer om barns uppfattningar och erfarenheter 

och närmar sig uppgiften på många olika sätt (Pramling Samuelssons, et al., 2011).  

Pramling Samuelsson et al. (2011) menar att vuxna kanske inte har tillträde till barns 

värld, men genom att observera och tolka barns handlingar vid interaktion och genom en 

sund empatisk fantasi, kan vi utveckla en förståelse för hur barnet uppfattar omvärlden. För 

att närma oss barnens perspektiv av omvärlden bör barnperspektivet baseras på insikter som 

representerar vuxnas realistiska uppfattningar om barns uppfattningar och erfarenheter. Den 

exakta definitionen av barnperspektivet är svår att definiera men innebär vuxnas förståelse 

och inlevelse i barns syn på sin värld. Barnperspektiv skapas av vuxna som strävar efter att 

(medvetet och så realistiskt som möjligt) rekonstruera barns perspektiv, exempelvis genom 

vetenskapliga koncept avseende barns förståelse för sin egen värld och sina handlingar i den. 

Barnperspektivet innebär att rikta de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse för barns 

uppfattningar, erfarenhet och handlingar i världen. Trots att barnperspektivet försöker närma 

sig barns erfarenhetsvärld så mycket som möjligt kommer det alltid representera vuxnas 

objektifiering av barn. Utifrån ett humanistiskt och tolkande förhållningssätt ser man på 

barnet som en medborgare och meningskapande och aktiv person (ibid.). 

Sandin & Halldén (2003) skriver att begreppet barnets bästa i retoriken kopplas till 

begreppet barnperspektiv, en koppling som antyder att barn är viktiga informatörer om vad 

som är barnets bästa. Frågor om barnets bästa handlar om i vilken mån det är rimligt att 

eftersträva ett universellt barns bästa, giltigt för alla barn, eller om innebörden är beroende av 

den kultur och tradition där principen tillämpas. Barnets bästa i svensk lagstiftning startade på 

allvar under 1900-talet och idag är barnets bästa reglerat i svensk lagstiftning. Under 1900-

talets sista decennier föddes barnrätten som nu är ett självständigt rättsområde och de 

utmärkande dragen för barnrätten är att barnet och barnets legala relationer till det 

omkringliggande samhället och dess medlemmar står i centrum för den rättsliga 

bedömningen (ibid.). I svensk lagstiftning kan man läsa enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlag (SoL, 

SFS 2001:453) att barnets bästa skall beaktas vid åtgärder som rör barn, samt enligt 6 kap. 

2 a § Föräldrabalken (FB) att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. Vid bedömning om vad som är bäst för barnet skall det fästas särskilt 
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avseende vid bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Man skall också ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad vid 

bedömningen (Sveriges Rikes Lag, 2014). 

Barnets bästa som används utanför rättssystemet avser en högre livsstandard för 

barnet med mer omsorg och bättre livskvalitet än den minimistandard som barnets bästa ges 

inom barnrätten. Det beror på att föräldrar, släktingar och vänner kan göra mer än vad som 

krävs av dem men då måste också samhället ge enskilda människor de bästa möjligheterna att 

tillgodose barnens behov. I en större bemärkelse av barnets bästa ges barnet rättigheter som 

ger mer än det rättsväsendet kan garantera (Sandin et al., 2003). Enligt Barnombudsmannen 

(2004) måste man när det gäller bedömning om barnens umgänge med föräldrar se till barnets 

bästa, vilket även framgår från artikel 3 i barnkonventionen, nämligen att vid alla åtgärder 

som rör barn (som vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ) skall barnets bästa komma i främsta 

rummet (Barnombudsmannen, u.å.). 

 

3.2. KRIMINALVÅRDENS ARBETE 

 

Det finns 47 fängelser i Sverige, varav sex stycken är fängelser för kvinnor. Anstalterna 

varierar i storlek, utseende, geografisk läge och säkerhetsnivå (Kriminalvården, u.å.c). 

Säkerhetsklassificering finns från 1 till 3, där 1 är den högsta säkerhetsklassen och 3 är den 

lägsta (Kriminalvården, u.å.e). Besöksmöjligheter är bättre på en anstalt med låg 

säkerhetsnivå än på en anstalt med hög säkerhetsnivå. Olika typer av anstalter och 

säkerhetsnivåer har betydelse för besöksmöjligheter och vilka kontroller som kan komma att 

ske. Placeringen kan påverkas av den frihetsberövades beteende som kan leda till ändrad 

säkerhetsnivå eller begränsade kontaktmöjligheter (Kriminalvården, u.å.a). 

3.2.1. BARNPERSPEKTIV PÅ ANSTALTER 

Barnombudet skall ha god och relevant kunskap inom området och skall genomgå en av 

Kriminalvården särskilt anordnad utbildning. Vid externt och internt arbete har barnombud 

till uppgift att verka för att barnperspektivet beaktas. Det innebär bl.a. att lämna information 

till övrig personal (chefer, kollegor, nyanställda, övervakare och andra) med ledning om FN:s 

barnkonvention, att vara ett stöd och bollplank för övrig personal i kontakter med barn, att 

samordna verksamheten med föräldracirklar, ha kontakt med och ge information om 

frivilligorganisationer samt ha kännedom om övriga externa resurser inom området 

(Barnombud 6, personlig kommunikation, 1 april 2014). 

Precis som alla andra barn har barnen som har en eller två frihetsberövade föräldrar 

har rättigheter utifrån FN:s barnkonvention (Barnombudsmannen, 2004) och den gällande 

lagstiftningen. I artikel 9 i barnkonventionen finner man att konventionsstaterna skall 

säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja om det inte kan anses vara 

nödvändigt utifrån barnets bästa. Ett beslut om att barn ska skiljas från föräldrar kan vara 

nödvändigt i ett särskilt fall, t.ex. vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas 

sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort 

(ibid.). FN:s barnkomitté har uppmärksammat problematiken kring barn som har fängslade 
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föräldrar och påpekar att barnet har rätt att upprätthålla kontakten med en förälder även om 

denne avtjänar ett straff i fängelse (Barnombudsmannen, 2004). FN:s barnkomittén har också 

påpekat vikten av att små barn som har en moder som avtjänar ett fängelsestraff bör 

uppmärksammas. Man poängterar att det är viktigt att uppmärksamma att båda föräldrar är 

viktiga för barnet på grund utav att båda är en del av barnets utvecklingsprocess. Enligt 

barnkonventionen har barnet rätt till kontakt med sina föräldrar men det finns ingen 

motsvarande rättighet för föräldrar (ibid.). 

Vid besök av barn på anstalter har det stor betydelse att kriminalvårdens personal tar 

emot dem på ett positivt sätt. Barnombudet skall i sitt uppdrag uppmärksamma frågor som rör 

besöksmiljön och se till barnens behov när det gäller besöksrum och besökslägenheter, 

väntrum och utemiljö, verka för att personalens bemötande av besökande barn är vänligt och 

tryggt, att se till barnens behov vid permissionsplanering och schemaläggning samt att vara 

kunskapsbärare när det gäller anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen (Barnombud 6, 

personlig kommunikation, 1 april 2014). Anstaltens besöksmiljö har en stor betydelse för hur 

både vuxna och barn upplever besöket. Dessa besöksmiljöer kan variera från anstalt till 

anstalt och några av dem är dåligt anpassade för barn. Kriminalvården arbetar för att besöks-

förhållandet för barn skall förbättras och att en mer barnvänlig miljö skapas, det vill säga ett 

besöksrum som är större till ytan och med tillgång till leksaker. Många av de besöksrum som 

finns idag är små och ger en dålig utgångspunkt för en naturlig och trevlig samvaro mellan 

barnet och den intagne föräldern. Det finns fängelser som inte har leksaker till barn och inte 

är tillräckligt barnanpassade på andra sätt. Under sådana förhållanden kan barnet uppleva 

besöket som långtråkigt och inte vilja komma tillbaka. Det finns också fängelser som har 

särskilda rum anpassade för barn. Dessa besöksrum är ofta större än vanliga besöksrum och 

innehåller barnmöbler och leksaker till barn i olika åldrar vilket ger bättre möjligheter till en 

positiv samvaro mellan barn och förälder. Några fängelser har också särskilda besökstider för 

barn (Kriminalvården, u.å.a). 

När det gäller rutiner skall barnombudet verka för att enheten har bra rutiner rörande 

till exempel inskrivning i häkte/anstalt, kontakt mellan intagna och deras barn, tillämpning av 

anmälningsskyldighet, barnperspektivet i utbildning av övervakare, information till klienter 

och deras anhöriga om myndighetens skyldighet att beakta barnperspektivet. Barnombudet 

skall medverka i de delar av verksamhetsplaneringen som kan beröra klienternas barn till 

exempel personalutbildning, föräldracirklar och lokalfrågor. När det gäller barn som 

medföljer intagen i anstalt skall barnombudet verka för att barnens behov uppmärksammas 

och att det finns fungerande rutiner som underlättar barnens dagliga tillvaro (Barnombud 6, 

personlig kommunikation, 1 april 2014; Riksdagen, 2008). 

Barnombuden vid anstalterna ingår i ett nationellt nätverk som träffas två gånger om 

året för att utbyta erfarenheter. Under dessa träffar har det framkommit att det är svårt att 

hinna med de uppgifter som är ålagda ett barnombud då de läggs ovanpå de ordinarie 

arbetsuppgifterna. De tillfällen då intagna eller deras kontaktpersoner tar kontakt med 

barnombuden är ofta i samband med besök. Inom Kriminalvården finns sedan början på 

2000-talet en så kallad barngrupp. I gruppen ingår, utöver barnombud, barnansvariga från 

respektive region, en av huvudkontorets verksamhetsutvecklare och en representant från 

utbildningsenheten. Barngruppen träffas regelbundet och arbetar med att bevaka att 

barnperspektivet och FN:s barnkonvention beaktas i det dagliga arbetet (Riksdagen, 2008).   
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3.2.2. STÖD TILL INTAGNAS FÖRÄLDRASKAP 

Berman et al. (2013) skriver att inom Kriminalvården arbetar man för att stärka 

familjerelationerna och det gör man genom olika insatser, det vill säga Familj - barndagar på 

anstalter, brottsofferslussar, Godnattsagor inifrån och föräldracirklar. Kriminalvården 

erbjuder också föräldrautbildning för intagna. Studiecirkeln Föräldraskap genomförs av 

Kriminalvårdens personal på de flesta av anstalterna i Sverige (Kriminalvården, u.å.b). 

Föräldracirklar fokuserar bland annat på barns utveckling och behov i olika åldrar 

(Kriminalvården, u.å.a), barn och föräldrars rättigheter, samhällets stöd till föräldrar och barn 

samt hur relationen till barn kan bibehållas under fängelsetiden (Kriminalvården, u.å.b). 2008 

startade man ett treårigt projekt, Godnattsagor inifrån, i Malmö. Idag är Godnattsagor inifrån 

ett permanent samarbete mellan Kriminalvården och Sveriges folkbibliotek. Godnattsagor 

inifrån handlar om att ge föräldrar som sitter i fängelse kunskap om läsandets betydelse och 

en möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Syftet är att stärka relationen mellan 

barn och föräldrar, inspirera föräldern att bli ett stöd i barnets utveckling och därmed minska 

de negativa effekter som kan uppstå på grund av fängelsevistelsen (Kriminalvården, u.å.f). 

3.2.3. STÖD TILL INTAGNAS BARN 

Enligt Barnombudsmannen har medvetenheten om barnen till intagna ökat under de senaste 

åren och ett viktigt arbete har inletts inom Kriminalvården. Det återstår dock ett antal 

områden som behöver utvecklas vidare, bl.a. möjligheterna till telefonkontakt mellan barn 

och intagna föräldrar, ökad flexibilitet i besökstider samt ytterligare förändrade regler 

angående intagnas permissioner för umgänge med barnen (Riksdagen, 2008). Berman et al. 

(2013) påpekar att barnanpassad besöksverksamhet är det främsta verktyget i den mån den är 

barnanpassad. Kriminalvården har också barnanpassade webbsidor, där barn till 

frihetsberövade föräldrar kan läsa om hur det är att ha en pappa eller mamma som sitter i 

fängelse. Om barnen inte hittar information kan de skicka sina frågor Kriminalvården (u.å.d).  

Kriminalvården ger främst stöd till den intagne föräldern medan de samhälleliga 

verksamheterna främst ger stöd till barnen. En negativ konsekvens av detta är att barn på 

orter som saknar lokal verksamhet har svårt att få hjälp med sina behov i samband med att en 

förälder berövas sin frihet. Likaså kan omsorgsföräldern uppleva att stöd saknas även där 

lokal verksamhet finns och situationen kan försvåras avsevärt när lokal ideell verksamhet 

saknas. Interventioner från landsomfattande myndigheter som rättsväsendet, socialtjänst och 

skolväsendet är inte jämnt fördelade i landet och dessa är inte uppbyggda från ett barn- och 

familjeperspektiv. Det finns ett glapp mellan behoven hos barnen samt deras familjer och de 

interventioner som erbjuds, exempelvis att tidpunkten för stöd till barnen inte är anpassad till 

händelsekedjan i samband med en förälders frihetsberövande. En nyckelfaktor för hur barnet 

hanterar den uppkomna situationen är barnets kontakt med den frihetsberövade föräldern. För 

att barnet ska kunna hantera situationen kan det vara avgörande att besök kommer till stånd 

kort tid efter frihetsberövandet, för att stärka barnens möjlighet att reagera med 

motståndskraft. Motståndskraften innebär förmåga att känslomässigt hantera situationen med 

en frihetsberövad förälder, nära kopplat till att föräldrarna är ärliga, ger barnen åldersadekvat 

information och ger utrymme för barnen att ställa frågor. Ytterligare en nyckelfaktor för 

barnets hantering av förälderns frihetsberövande är omsorgsförälderns förmåga att stötta 
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barnet. Omsorgsföräldrarna uppger två tidpunkter då de behöver som mest stöd: tiden direkt 

efter gripandet samt efter frigivning. För att öka barnens chans att hitta en ny balans i sin 

utveckling behöver de tillgång till insatser som svarar mot deras behov och kompetenta 

omsorgsföräldrar som får adekvat stöd av samhället (Berman et al., 2013). 

3.2.4. KONTAKT OCH UMGÄNGE 

I 6 kap. 15 § FB finner man att barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte 

bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller 

genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets 

behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt 

tillgodoses. Rätten eller socialnämnden får också besluta om umgänge mellan barnet och den 

föräldern (Sveriges Rikes Lag, 2014). När det handlar om kontakten mellan ett barn och 

intagen förälder är det vårdnadshavaren som skall ta ställning till om samtyckte till kontakten 

lämnas. Om vårdnadshavaren inte  samtycker till kontakt med den intagne, får den intagne 

inte beviljas tillstånd till kontakten enligt 7 kap. 27 § KVFS (2011:1). 

När en förälder är i fängelse kan barnet hålla kontakt med den intagna föräldern på 

olika sätt. Kontakten kan upprätthållas via besök, permissioner, telefon och brev. Intagna som 

har barn kan ansöka om utökade kontaktmöjligheter (Kriminalvården, u.å.a). Enligt 7 kap. 4 - 

5 § Fängelselag (SFS 2010: 610) får en intagen kommunicera med en annan person genom 

elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske, dock får sådan 

kommunikation vägras om den kan äventyra säkerheten eller på annat sätt kan vara till skada 

för den intagne eller någon annan, och utifrån 7 kap. 11§ KVFS (2011: 1) ska en intagens 

ansökan om telefontillstånd betraktas som en ansökan om tillstånd att ringa inom INTIK - 

systemet. Enligt 13 kap. 3 § KVFS (2011:1) får en intagen beviljas bidrag för ett kortare 

telefonsamtal per vecka med närstående barn. 

Intagna ska vid inskrivningen tillfrågas om denne har barn och om denne har 

vårdnaden om ett eller flera barn. När det gäller intagna som har barn uppger 

placeringsenheten att man alltid utgår från barnperspektivet vid placeringen och att det är 

barnets behov av kontakt med föräldern som ska tillgodoses, inte förälderns behov av kontakt 

med sitt barn. Särskild hänsyn kan tas genom placering vid en anstalt med besökslägenhet 

(Riksdagen, 2008).  

3.2.5. ATT BESÖKA DEN INTAGNE FÖRÄLDERN 

Det är den förälder som sitter i fängelse som måste ansöka på sin anstalt om att barnet ska få 

komma på besök (Bris för vuxna, u.å.). Enligt Berman et al. (2013) utförs besök på de flesta 

anstalter och häkten i Sverige i separata besöksrum.  

En intagen får ta emot besök I den utsträckning det lämpligen kan ske, men om det är 

nödvändigt av säkerhetsskäl kontrolleras ett besök genom att personal övervakar besöket, 

eller att besöket äger rum I ett besöksrum som är utformat så att det omöjliggör att föremål 

överlämnas, och besöket får villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller 

ytlig kroppsbesiktning enligt 7 kap. 1 – 3 § Fängelselag, samt enligt 8 kap. 11 § får 

Kriminalvården besluta att alla personer som passerar in i anstalten ska kroppsvisiteras (SFS 

2010: 610). Skäl till att genomföra besök i ett besöksrum som inte möjliggör att föremål 

överlämnas kan finnas vid t.ex. besök av barn. Enligt 7 kap. 1 § KVFS (2011:1) ska besök av 
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barn prioriteras vid fördelning av tider för besök i besökslägenhet. Vid bedömningen om 

besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas om barnet är närstående till den intagne. Även 

andra omständigheter som till exempel barnets ålder, samt de förutsättningar besöket ska äga 

rum under, bör beaktas. Barnet bör normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan 

vuxen kan vara t.ex. en annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon 

annan som barnet har förtroende för. 

Berman et al. (2013) skriver att intagna föräldrar har rapporterat oro för sina barn som 

besöker dem i fängelse. De flesta av dessa problem beror på Kriminalvårdens miljö, policy, 

och plats. En majoritet av fängslade föräldrar vill inte heller att deras barn ska komma på 

besök på grund av den känslomässiga effekten besöket kommer att ha på barnet. Miljön och 

brist på kontakt har korrelererats med känslomässigt lidande, även om barnet har uttryckt 

intresse av att besöka föräldern. En annan utmaning i kontakten mellan barn och intagen 

förälder är att de flesta intagna i Sverige byter anstalt flera gånger under frihetsberövandet. 

Det medför att de flesta barn har många varierade erfarenheter under förälderns 

frihetsberövande och besöken blir mer oförutsägbara än nödvändigt. 

En intagen kan ta emot och inneha personliga tillhörigheter som är motiverade med 

hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap. 

1§ Fängelselag (SFS 2010: 610).  

3.2.6. ATT BO PÅ ANSTALT MED INTAGEN FÖRÄLDER 

När det gäller tillstånd att ha spädbarn hos sig får en intagen medges att ha sitt spädbarn hos 

sig, om det kan anses vara till barnets bästa enligt 2 kap. 5 § Fängelselag (SFS 2010: 610).  

Kriminalvården kan i ett enskilt fall kan medge en intagen att ha sitt spädbarn hos sig. 

Medgivande kan till exempel komma i fråga när den intagnes återstående strafftid i anstalt är 

kort eller när utvisning av den intagne är nära förestående och det inte finns någon för barnet 

lämplig alternativ placering. Med spädbarn avses i bestämmelsen ett litet barn under de allra 

första levnadsåren. Enligt 2 kap. 7 – 8 § KVFS (2011:1) måste en intagen som ges tillstånd 

att ha sitt spädbarn hos sig i anstalt få tillgång till nödvändig utrustning och ges möjlighet till 

sådana bostads- och sysselsättningsförhållanden som möjliggör vård av barnet. Innan ett 

spädbarn skiljs från en intagen ska samråd ske med socialnämnden. Enligt Riksdagens 

rapport (2008) är det viktigt att frågorna om barn på anstalter alltid diskuteras utifrån 

barnperspektivet och vad som är bäst för barnet.  

 

4. METOD 
 

I detta avsnitt redovisas val av metod, urval, tillvägagångssätt för datainsamling och 

databearbetning, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet.  

 

4.1. METODVAL 

 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar, att undersöka på vilket sätt 

barnperspektivet används inom Kriminalvården, har en kvalitativ forskningsmetod valts. 
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Syftet med en kvalitativ metod är att fokusera på hur individen uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet utifrån dess egna ord, tankar, bedömningar. Det empiriska underlaget i 

denna studie baseras på sex semistrukturerade intervjuer. Som datainsamlingsmetod har 

intervjuer används för att utforska några få fall på djupet, för att bidra till 

kunskapsutvecklingen om det studerade fenomenet. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har en lista över de förhållandevis specifika teman som ska beröras (en 

intervjuguide), men intervjupersonen har sin frihet att forma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behöver inte ställas i samma ordning som finns i intervjuguiden men samma frågor ställs till 

alla inblandade. Frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas, om intervjuaren 

anknyter till något som den intervjuade personen har sagt. Ungefär lika lång intervjutid 

avsätts i varje fall. Denna datainsamlingsmetod inrymmer en flexibilitet som balanseras av 

struktur och därmed ger data av god kvalitet (Andersson & Ahnlund, 2009; Bryman, 2009; 

Gillham, 2008). 

För att kunna samla in data till denna studie har sex personer intervjuats, alla dessa 

personer arbetar som barnombud på anstalter i Sverige. Som datainsamlingsmetod har 

telefonintervju valts som metod. Fem av intervjuerna genomfördes som telefonintervju och 

en intervju genomfördes via e-post. Intervjufrågor har sammanställts i ett frågeformulär med 

öppna frågor, det vill säga frågor på vilka respondenten kan svara med sina egna ord och som 

inte leder respondentens tankar i någon viss riktning (Bryman, 2006).  

 

4.2. POPULATION, URVAL OCH BORTFALL 

 

Studiens population avgränsades till personer som arbetar som barnombud på anstalter i 

Sverige. Kontakten har initialt tagits via Kriminalvårdens telefonväxel och i de flesta fall 

vidare via e-post med respektive barnombud. Vid val av anstalter har klusterurval använts, 

det vill säga den primära samplingsenheten utgörs av grupper av enheter med vissa 

egenskaper, dessa grupperingar kallas för kluster (Bryman, 2006). I denna studie består 

klusterurvalet av två grupper: anstalter för kvinnor och anstalter för män. För både kvinnliga 

och manliga anstalter har obundet slumpmässigt urval används, där varje anstalt hade samma 

möjlighet att komma med i urvalet (ibid.). Författarna har valt att intervjua sex barnombud 

och författarna av bedömde att sex personer skulle räcka för att få tillräckligt djupgående och 

detaljerat empirisk underlag för denna studie. Först kontaktades tre av de kvinnliga och tre av 

de manliga anstalterna, men eftersom endast en av de kvinnliga anstalterna svarade 

kontaktades resterade tre efteråt, med anledning av att minska eventuella bortfallseffekter i 

fall de första inte skulle svara, eftersom det fanns en begränsad svarsväntetid. Slutligen 

svarade fyra barnombud från de kvinnliga anstalterna, men endast tre av dem har ställt på en 

intervju. Bland de manliga anstalterna har tre utvalda barnombud ställt upp på telefonintervju. 

Utifrån populationen har fem intervjupersoner visat intresse för att delta i en telefonintervju, 

en person har valt att svara på frågorna genom e-post. Bortfall i denna studie bestod av de två 

personer som inte har svarat på e-post samt två personer som har svarat på e-post men som 

inte ställt upp på en intervju. 
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4.3. DATAINSAMLING 

 

4.3.1. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Den teoretiska delen av uppsatsen baseras på litteratur som behandlar sådana ämnen som 

barnperspektiv, frihetsberövade föräldrar och kriminalvård. För att finna relevant litteratur 

har det används ett antal sökord som: barn till frihetsberövade, frihetsberövade föräldrar, 

fängelse, kriminalvård, barnperspektiv. Utifrån dessa sökord gjordes litteratursökningar i 

Umeå Universitetskatalog via SocIndex. Vidare har författarna hittat relevant information på 

Kriminalvårdens, Riksdagens och Barnombudsmannens webbsidor. Eftersom den nationella 

forskningen visat sig vara begränsad har det även sökts internationell forskning, och sökorden 

som använts var children with imprisoned parent, childrens rights, child welfare, children’s 

perspective. 

4.3.2. GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Telefonintervju har valts som primär datainsamling metod. Fördelen med telefonintervju är 

att man kan vara reaktiv, det vill säga man kan reda ut missförstånd, använda sonderade 

frågor, samt om det finns det engagemang, det vill säga en känsla av ömsesidig responsivitet. 

Utöver detta är människor mer benägna att prata än att skriva. Telefonintervjuer kräver 

mindre tid och medför inga höga kostnader för resor, eftersom de inte är begränsade av 

geografiskt avstånd. Nackdelar med telefonintervju är att man inte kan se intervjupersonen 

och man förlorar de ickeverbala element ett samtal kan medföra. Det kan vara svårt att hålla 

samtalet igång, vilket kräver mer koncentration samt att intervjun bara kan pågå under 

begränsad tid (Gillham, 2008). Fem av intervjuerna genomfördes genom telefonsamtal och 

frågorna från en intervju besvarades via e-post. E-postintervju användes när respondenten 

inte hade tid att träffas eller samtala (Gillham, 2008) och detta var anledningen till det 

undantaget.  

Innan respektive intervju genomfördes informerades intervjupersonerna om studiens 

syfte och upplägg, att intervju beräknades att ta mellan 30 och 45 minuter, att intervjun skulle 

spelas in samt att materialet skulle transkriberas och användas i studien, endast i 

forskningsändamål.  Intervjupersoner har vidare informerats att ingen obehörig person skulle 

få tillgång till det insamlade materialet och att intervjumaterialet skulle förstöras efter 

uppsatsen blivit godkänd. Intervjupersoner har också informerats om att deltagandet var 

frivilligt samt att de hade rätt att avbryta intervjun om de så önskade. Utöver detta har 

intervjupersoner informerats att deras namn, ålder och arbetsplats skulle behandlas 

konfidentiellt för att skydda dessa personers integritet och ge dem anonymitet.  

Telefonintervjuer genomfördes av en person, men den andra författaren var 

närvarande vid varje intervju och satt bredvid. Intervjuerna tog mellan 45 och 75 minuter. 

Den som lyssnade på intervjun hade möjlighet att kontrollera att alla frågor ställdes. Båda 

uppsatsförfattarna har genomfört tre intervjuer var. En av författarna har genomfört tre 

telefonintervjuer, medan den andra författaren har genomfört två telefonintervjuer och en 

intervju genom e-post. Intervjun genom e-post har genomförts genom att skicka 

intervjufrågor till respondenten som i sin tur skickade tillbaka ifyllt dokument med sina svar. 

E - post intervjun följde inte den semistrukturerade intervjuform som författarna i övrigt 
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använt sig av i studien. Eftersom den sistnämnda intervjun genomfördes utan att samtala med 

respondenten har svaren blivit begränsade och författaren hade inte möjlighet att ställa 

uppföljande frågor, som skulle kunnat ge mer djupgående svar på frågorna.  

4.3.3. DATABEARBETNING 

Telefonintervjuer spelades in och ljudfilerna har transkriberats. Arbetet med transkribering 

delades upp mellan uppsatsförfattarna och materialet återgavs ordagrant, det vill säga med 

upprepningar, pauser och liknande. Några av intervjupersonerna gav mer omfattande svar och 

detta gjorde materialet bredare i sitt innehåll. Under analys av materialet har en kvalitativ 

innehållsanalys används som ett angreppssätt. Innehållsanalys innebär att söka efter 

bakomliggande teman i det kvalitativa materialet som analyseras (Bryman, 2006). Med hjälp 

av teman i intervjuguiden har det insamlade materialet bearbetats och analyserats genom att 

reducera data till koder, det vill säga genom att identifiera nyckelpassager och centrala 

begrepp samt tillskriva dem nyckelord – koder. Vidare har data presenterats genom 

tematisering, det vill säga de fritt flytande koderna som skapats har ordnats i relation till 

varandra. Tematisering handlar om att hitta de kopplingar och mönster som kan uppfattas 

som mest betydelsefulla i relation till studiens teoretiska utgångspunkt samt i förhållande till 

kunskap från datamaterialets innehåll. Målet är att kunna presentera teman i materialet som 

kan förklara och fördjupa förståelsen av den företeelse som studeras. Efter att kodning och 

tematisering har bedömts vara tillräcklig har slutsatser dragits genom summering (Hjerm & 

Lindgren, 2010). Utifrån de nyckelord som uppstått som ett resultat av kodningsprocessen har 

författarna funnit följande teman: Barnombud på anstalter, Förutsättningar i fängelse, Barn 

till intagna, Kontakt och umgänge, Vad kan utvecklas? Vilka alla på något vis kopplas till 

barnperspektivet inom Kriminalvården. 

4.3.4. VALIDITET, RELIABILITET, GENERALISERBARHET 

 

VALIDITET 

Validitet, med andra ord trovärdighet, går ut på en bedömning av om de slutsatser som 

genererats från om en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2006) och innebär hur 

bra man har lyckats mäta det man har avsett att mäta (Hjerm & lindgren, 2010). Validitet 

handlar om att visa att forskarens data är exakta och träffsäkra (Denscombe, 2009), för att 

öka validitet har intervjufrågor formulerats utifrån det teoretiska underlaget och på så sätt att 

de besvarar studiens syfte och frågeställningar. För att säkerställa att frågor formulerats rätt 

har författarna, efter den första genomförda intervjun, kontrollerat om frågorna i 

intervjuguiden var tydliga och besvarar studiens syfte och under intervjuer ställt följdfrågor 

och frågat om upprepningar för att få en korrekt uppfattning. 

 

RELIABILITET 

Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet (pålitlighet), innebär att kvaliteten på mätningar 

fungerar som möjlighet att kunna upprepa forskningen. Som en kontroll av reliabilitet krävs 

en tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande samt tillhandahållandet av en 

redogörelse av procedurer och metoder som ledde fram till slutsatserna (Denscombe, 2009, 

Hjerm et.al, 2010). För att öka studiens reliabilitet har det insamlade materialet samlats in, 
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bearbetats och analyserats på ett systematiskt och metodiskt sätt. I metodavsnittet har 

författarna beskrivit de olika stegen i forskningsprocessen. 

 

GENERALISERBARHET 

Generaliserbarhet, eller överförbarhet, handlar om en process där man använder information 

om det särskilt studerade fallet för att bedöma i vilken mån denna information går att tillämpa 

på andra jämförbara fall (Denscombe, 2009), med andra ord hur pass överförbara resultaten 

är till en annan miljö (Bryman, 2006). I studien har barnombud på anstalter intervjuats utifrån 

deras erfarenheter i deras arbete. Eftersom författarna endast har intervjuat sex barnombud 

leder också detta till minskad generaliserbarhet, dock ökar generaliserbarheten på grund av 

att bakgrundsinformation och tidigare forskning stämmer med intervjupersonernas 

berättelser. 

4.3.5. FORSKNINGSETISKA REFLEKTIONER 

Vid insamling av data och i analysprocessen har författarna förhållit sig de forskningsetiska 

principer som måste uppfyllas vid forskningsarbete: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls när forskaren 

informerar berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. Intervjupersoner ska få 

veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så önskar. Samt att 

de ska få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet uppfyller man 

genom att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet uppfyller man genom att behandla uppgifter om alla personer som 

ingår i undersökningen, med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras 

på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet uppfyller man genom att 

de uppgifter som samlas in om enskilda personer används endast för forskningsändamålet 

(Bryman, 2006). Intervjupersoner har blivit informerade om dessa principer, vilket har 

beskrivits under avsnittet Genomförande av intervjuer. Utöver detta har alla personuppgifter 

och de valda anstalterna avidentifierats.  

4.3.6. KÄLLKRITIK 

Utifrån studiens syfte har relevant litteratur inhämtats. När det gäller de svenska 

undersökningarna har olika rapporter från olika myndigheter och organisationer (exempelvis 

Kriminalvården, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen) inhämtats. Författarna har uppfattat 

den nationella forskningen som begränsad och upptäckt att flera av de inhämtade rapporterna 

hänvisar till varandra eller samma källor.  

 Studiens empiriska underlag bygger på intervjuer med barnombud. Författarna har 

uppfattat intervjupersonerna som öppna och deras svar som ärliga, med tanke på att deras 

svar har innehållit både positiv och kritisk syn på deras arbete utifrån barnperspektivet. 
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5. TIDIGARE FORSKNING 

 

Sheenan (2010a) hävdar att barn till föräldrar som sitter i fängelse är en unikt utsatt grupp av 

barn, men man har lite kännedom om vad som händer med dessa barn när deras föräldrar 

sitter i fängelse. Sack & Seidler (1978) skriver att straff i det straffrättsliga systemet har 

traditionellt varit inriktad mot den enskilda gärningsmannen, med liten hänsyn till dess vidare 

effekter på gärningsmannens barn och familj. Sheenan (2010b) menar att det inte finns 

mycket information om de frihetsberövade föräldrarnas status och om deras minderåriga barn 

öden och att dessa osynliga barn med frihetsberövade föräldrar bekräftades av studier från 

Storbritannien och USA. Bland annat fann man att föräldrarnas och barnens förhållanden fick 

mindre uppmärksamhet i regeringsrapporter och fängelsestatistik (ibid.).  

Sheenan (2010b) hävdar att konsekvenser av föräldrarnas fängslande för barnen 

formas av faktorer som är unika för deras situation, bland annat förälderns kön och barnets 

ålder då separationen uppstår, längden på fängelsestraff och hur det påverkar barnet. Dessa 

faktorer är mer skadliga när barnet är ungt (ibid.). Enligt Mapsons studie (2013) har de flesta 

barn med frihetsberövade föräldrar haft störningar i familjeförhållandet som exempelvis att 

de har blivit placerade i familjehem, med morföräldrar eller andra släktingar. Sheenan 

(2010b) påpekar vidare den betydande negativ påverkan som föräldrarnas frihetsberövande 

har på de berörda barnen. I sin artikel menar Sheenan (2010b) att studier i Australien och 

Storbritannien visar att de negativa konsekvenserna inkluderar känslor som sorg och förlust, 

ilska, skam och isolering, rädsla, ångest och depression, samt förvirring angående förälderns 

beteende, samt förlust av socialt kapital som dessa barn upplever, med hänvisning till förlust 

av familjeförhållanden, såväl som påfrestningar på grund av ekonomisk förlust, förlust av 

föräldrarnas stöd och handledning (ibid.). Studier från Hong Kong visade att barnen till 

frihetsberövade rapporterade att de upplevde akademisk stress och psykisk ohälsa, bland 

annat sorg och problem i att behöva dölja sin förälders fängslande (Yau & Chung, 2014). 

Mapson (2013) skriver att när en förälder frihetsberövas blir familjens relationer instabila och 

det förs skam och social stigma till familjen. Phillips & Gates (2011) menar att stigmatisering 

ofta nämns som en av de negativa oavsiktliga konsekvenserna av föräldrarnas fängslande. 

Man vet mycket litet om hur denna typ av stigmatisering manifesteras i olika områden av 

barns liv. Barn är inte stigmatiserade på grund av ett drag de personligen besitter utan på 

grund av sin koppling med föräldern som stigmatiseras. För att undvika stigmatisering av 

familjer med en fängslad förälder väljer man ibland att dölja fängslande för andra, däribland 

också förälderns barn. Barn kan också försöka hålla föräldrarnas fängslande hemligt från 

andra för att skydda sig själva mot stigmatisering.  

I Mapsons studie (2013) framgår det att i syfte att minimera trauma hos barnen 

rekommenderas barnvänliga besöksområden vid anstalter i USA, att man överväger 

introducera fängelseprogram som ökar kontakten mellan fängslade föräldrar och deras barn, 

samt att förbättra rådgivning till de fängslade föräldrarna och deras barn. Sheenan (2010a) 

skriver att behoven hos de barn som har frihetsberövade föräldrar måste identifieras bättre 

och frågan om hur dessa behov ska tillgodoses skall på lämpligt sätt bedömas. Tyngdpunkten 

ligger på tidiga insatser och om återförening av barn och förälder inte är möjligt måste det 

finnas planering för långtidsvård för barnet, en vård som kan erbjuda stabilitet och kontinuitet 



17 
 

så att barnen uppnår sin optimala utveckling Mapson (2013) menar vidare att kontakt mellan 

fängslade föräldrar och deras barn kan vara mycket fördelaktigt för barnet. Att kunna se och 

prata med sina föräldrar kan minska barnens rädsla. Kontakt mellan föräldrar och barn är 

mest fördelaktig när föräldrar planerar att leva med sitt barn efter frigivning men det kan vara 

till nytta i alla situationer där de fängslade föräldrarna planerar att behålla en relation med sitt 

barn (ibid.).  Barn som har täta kontakter med sina fängslade föräldrar tenderar hantera bättre 

de svåra omständigheterna enligt Sheenan (2010a). 

I artikeln om barnskyddspolicy i USA skriver Seymour (1998) att för de som arbetar 

som barnskyddsarbetare i fängelser är det juridiskt bindande att underlätta barns besök i 

fängelser, när sådana besök inte är skadliga för barnen. Besöken kan minska stressen under 

separation, kan göra det möjligt för barn att underhålla relationer med föräldrar, och öka 

sannolikheten för en lyckad återförening. Att underlätta besöken mellan barn och föräldrar i 

fängelse kan vara svårt. Handläggare har identifierat en rad hinder för sådana besöken, bland 

annat bristande information om rutiner vid besök, bristande samarbete mellan avdelningar på 

anstalter, svårigheter att schemalägga besök, tidskrävande karaktären av besök, 

besöksprocedurer som är obekväma eller förödmjukande, oro för barns reaktioner på besök, 

och föräldrar, fosterföräldrar eller släkt som är motståndiga mot sådana besök (Seymour, 

1998). 

Beatty (1997) påpekar att den viktigaste uppgiften för yrkesverksamma inom 

barnskyddet i USA är att först identifiera de barn som har föräldrar i fängelse. När dessa barn 

och familjer har identifierats, kan insatser och resurser utvecklas för att på ett bättre sätt 

kunna tillgodose deras särskilda behov. Samtidigt kan yrkesverksamma barnskyddsarbetare 

samverka med andra myndigheter för att tillgodose behoven hos de barn och familjer som 

drabbats av att en familjemedlem frihetsberövats. Andra viktiga uppgifter för 

barnskyddsarbetare är att identifiera brister i tjänster och förespråka resurs - och 

insatsutveckling, finna olika sätt att tillhandahålla förebyggandeinsatser, stärka insatser under 

återförening av familj, och erbjuda utbildning för handläggare och fosterföräldrar. 

Utbildningsämnen som bör tas upp är de särskilda behoven hos barn vars föräldrar sitter i 

fängelse, hur man kan få tillgängliga resurser, uppmuntran av kontakt mellan föräldrar och 

barn genom att underlätta besök och andra former av kommunikation, och 

institutionsöverskridande samverkan med straffrättsliga organ (ibid.). 

 

6. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

För de teoretiska utgångspunkterna har två teorier valts av författarna, nämligen 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som kan kompletteras med anknytningsteorin. 

Dessa två teorier kommer att användas i syftet att utifrån barnperspektivet, som innebär att 

rikta de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse för barns uppfattningar, erfarenhet och 

handlingar i världen, undersöka hur barnen kan utvecklas och hur de påverkas av omvärlden 

och den närmaste miljön. 



18 
 

6.1. UTVECKLINGSEKOLOGISK TEORI 

 

Mot bakgrund av studiens syfte och forskningsfrågor kommer det utvecklingsekologiska 

synsättet att användas som teoretisk utgångspunkt. Andersson (2002) menar att 

utvecklingsekologin beskriver mänsklig utveckling och det ekologiska perspektivet betonar 

helhet och sammanhang i uppväxt och utveckling. Den utvecklingsekologiska teorin handlar 

framför allt om barns utveckling, men den kan användas under hela livsloppet, eftersom 

utveckling är något som pågår hela livet. Bronfenbrenners teori och modell gällande 

mänsklig utveckling presenteras inte bara för att förstå utveckling utan också att dessa kan 

användas som ett sätt att bedriva forskning i människors naturliga miljö. Andersson (2002) 

skriver vidare att Bronfenbrenner använder sig av fyra analysnivåer: mikro –, meso -, exo - 

och makronivå i den utvecklingsekologiska modellen för att förklara mänsklig utveckling. De 

nivåer som beskrivs i modellen ligger inte hierarkiskt ovanför varandra utan innesluter 

varandra. Bronfenbrenners modell kan beskrivas utifrån koncentriska cirklar.  

Enligt den utvecklingsekologiska teorin finns barnet i centrum, i sin omedelbara 

närmiljö, mikronivån, och det sker en interaktion mellan barnet och dess olika närmiljöer (till 

exempel familj, grannskap). Med växande ålder kommer barnet att ingå i allt fler närmiljöer 

(till exempel skola, grannskap och kamratgrupper). Mellan dessa närmiljöer pågår ett samspel 

och relationerna mellan dem bildar i sig ett system, mesonivån, exempelvis föräldrarnas 

inbördes relationer över tid, relation mellan familj, släkt och vänner. Det är viktigt för barnets 

utveckling att föräldrarna, förskolan, skolan med flera, kan samverka på ett positivt sätt. På 

nästa nivå, exonivån, finns de förhållanden som barnet inte deltar aktivt i och inte har kontakt 

med men som indirekt påverkar barnets utvecklingsmöjligheter. Det kan vara föräldrarnas 

arbetsplats eller kommunala resurser. Makronivå representeras av de övergripande 

samhällsförhållandena, inom institutioner och ideologier som genomsyrar hela samhället. 

Makrosystemet uttrycks exempelvis i lagar och regler men existerar mest som ideologi, vanor 

och vedertagna mönster, normer, värderingar. Förhållandena inom makronivån påverkar de 

underliggande nivåerna och får därför direkta eller indirekta konsekvenser för barnet 

(Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen 2013). 

Utvecklingsekologin betonar individen som ett aktivt subjekt i samspel med sin 

omgivning och man menar att individen under hela sitt liv är i dynamisk växelverkan med 

föränderliga omgivningsfaktorer. Denna interaktion ser naturligtvis olika ut beroende på 

ålder, klass, kön, etnicitet och kultur (Andersson, 2002). Enligt teorin sker barns utveckling i 

ett sammanhang, i ett samspel och i interaktion med olika faktorer i omgivningen och barnets 

känslomässiga, kulturella och socioekonomiska miljö. Man måste därför beakta såväl 

föräldrarnas förmåga som den omgivande miljön där barnet växer upp för att skapa sig en 

uppfattning om barnet eftersom miljöfaktorer påverkar både barnets utveckling och 

föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. Det finns till exempel ett samband mellan 

socioekonomisk utsatthet och fysisk/psykisk ohälsa. Föräldrars bristande förmåga att 

tillgodose sina barns behov kan kompenseras med stöd av släkt och övrigt nätverk, liksom att 

föräldraförmågan påverkas negativt av sådant som missbruk, psykisk sjukdom och våld i 

familjen. Teorin om utvecklingsekologin kan kompletteras med anknytningsteori 

(Socialstyrelsen, 2013).   
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6.2. ANKNYTNINGSTEORI 

Broberg et al. (2006) skriver att barn knyter an till sina föräldrar, men föräldrar knyter inte an 

till sina barn. Relationen mellan barn och föräldrar styrs av två samspelande, men av varandra 

oberoende beteendesystem – anknytningssystemet hos barnet och omvårdnadssystemet hos 

föräldern. Bowlbys anknytningsteori vilar på systemteoretisk grund med utgångspunkt från 

att varje levande organism ses som ett system kontrollerat av informationsmottagning och 

informationsprocessande, anknytningsteori handlar om den process som resulterar i att ett 

psykologiskt band uppstår mellan barnet och dess närmaste vårdare. Anknytning handlar om 

hur människor (barn och vuxna) utvecklar och bevarar förmågan att använda sig av vissa 

utvalda personer som källor till trygghet och beskydd i de stunder när en fara uppstår (ibid.). 

Spädbarn kan inte låta bli att knyta an till sin vårdare oavsett dennes lämplighet. Att ett barn 

knutit an till sin närmaste vårdare säger därför inget om vårdarens lämplighet. Bowlby 

beskriver anknytningens betydelse för människans utveckling, och hur separation, vanvård 

och försummelse tidigt i livet kan få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Trygg anknytning som bryts i samband med frihetsberövande av föräldrar kan vara 

svårläkt för barnen. Tvetydig förlust, aktuell när en älskad familjemedlem är fysiskt borta 

men psykiskt närvarande, leder till förvirring och osäkerhet och barnens välbefinnande 

påverkas starkt negativt. Barn med trygg anknytning till den frihetsberövade föräldern kan 

uppleva en allvarlig störning när en förälder man litat på hamnar plötsligt i fängelse – från 

barnets perspektiv. Otrygg anknytning (ambivalent, undvikande eller oorganiserad) kan leda 

till bristande socialt och moraliskt fungerande i det vuxna livet. Barn med frihetsberövade 

föräldrar behöver lära sig att acceptera tvetydigheten, anpassa anknytningen efter 

omständigheterna, återskapa sin identitet, uppleva hoppfullhet och hitta mening i det som 

hänt. För att öka chanserna för dem att hitta en ny balans i sin utveckling behöver barnen 

tillgång till insatser som svarar mot deras behov och kompetenta omsorgsföräldrar som får 

adekvat stöd av samhället. Förändring av samhällsattityder till barn med frihetsberövade 

föräldrar är ett viktigt led i detta arbete (Berman et al., 2013). 

 

7. RESULTAT 
 

I detta avsnitt presenteras det empiriska underlaget för studien. Inledningsvis presenteras 

bakgrundsinformation, det vill säga intervjupersonernas utbildning och arbetsuppgifter samt 

erfarenheter. Vidare redogör författarna resultaten utifrån tema i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Dessa teman som alla kopplas till barnperspektivet på något sätt är: 

Barnombud på anstalter, Förutsättningar i fängelse, Barn till intagna, Kontakt och umgänge, 

Vad kan utvecklas? 
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7.1. BAKGRUND 

 

Intervjupersonerna i studien arbetar inom Kriminalvården som barnombud på anstalter. 

Intervjupersonernas ålder är mellan 33 och 57 år, medelåldern är 46 år. I studiens resultat 

benämns intervjupersonerna som Barnombud 1, Barnombud 2, Barnombud 3, Barnombud 4, 

Barnombud 5 och Barnombud 6. Barnombud 1, 2 och 3 arbetar på anstalter för kvinnor, 

medan Barnombud 4, 5 och 6 arbetar på anstalter för män.  

Hälften av intervjupersonerna har arbetat mer än 6 år som Barnombud, andra hälften 4 år 

eller mindre. När det gäller intervjupersonernas utbildning har en av dem gått 

Kriminalvårdens utbildning, två är utbildade socionomer varav en av dem har också gått 

Kriminalvårdens utbildning, en sociolog, en yrkesvägledare och en beteendevetare. De 

anstalter som barnombuden jobbar på har olika säkerhetsklass, nämligen en med 

säkerhetsklass 1, en med säkerhetsklass 2, en med både säkerhetsklass 2 och 3, och tre 

stycken med säkerhetsklass 3.  

 

7.2. BARNOMBUD PÅ ANSTALTER 

 

7.2.1. ARBETSUPPGIFTER 

Respondenter har berättat att deras arbetsuppgifter som barnombud är att verka för att lyfta 

barnperspektivet på anstalten, vara ombud för intagna och kollegor, vara stöttepelare och 

bollplank för båda parter samt samverka med andra myndigheter som finns kring barnen och 

de intagna föräldrarna.  Respondenter ska informera arbetskollegor angående olika gällande 

regler, exempelvis informationsplikt, anmälningsskyldighet till socialtjänsten, besökstillstånd, 

bemötande vid besök och telefonsamtal. Barnombud 6 berättade att dennes arbete som 

barnombud också överlappas med föräldrautbildningar. Utöver detta ansvarar respondenter 

för utformning av besöksmiljöer, till exempel barnbesöksrum som Barnombud 5 uttryckte 

”att fixa till och se till att det finns saker där och att det funkar för föräldrarna och barnen 

att vara där”. 

7.2.2. RIKTLINJER FÖR BARNOMBUDETS UPPDRAG 

Enligt samtliga intervjupersoner finns det inga särskilda riktlinjer för arbetet som barnombud 

med barn till frihetsberövade föräldrar. Det som finns är en arbetsbeskrivning för de som har 

fått uppdraget som barnombud, men det mesta var enligt Barnombud 5 ”ganska mycket upp 

till var och en” och att man lägger upp sitt arbete beroende på arbetsplats och allt annat. 

Respondenter uttryckte att det inte finns någon särskild tid avsatt för barnombudens uppdrag 

och enligt Barnombud 3 blir det att ” många gånger vill man göra lite mer men man har inte 

den möjligheten, tiden finns inte. Det är tråkigt… ” 

7.2.3. BARNPERSPEKTIV 

Barnperspektivet innebär att man arbetar utifrån barnkonventionen och ”i första hand att 

säkra barnets bästa” och enligt barnombuden på anstalterna att försöka se saker och ting från 

barnens ögon och att ”göra det i alla beslut och olika ställningstaganden och tänka utifrån 

hur barnet tänker” och inte utifrån hur man tror att barnet tänker, vilket är svårt men något de 
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stävar efter, berättade Barnombud 5. Vidare enligt samma barnombud: ”barnperspektivet 

innebär att det är barnets bästa utifrån barnet och inte utifrån föräldrarna… Man ska 

försöka se det från barnets perspektiv och inte ur ett vuxet barnperspektiv. Om jag ska tänka 

utifrån hur barnet tänker inte jag tror att dem tänker. Men det är ju det som är det 

jättesvåra”. Barnombud 2 förklarade ”Att vi ser och hör barnen och värnar om deras 

rättigheter och vilja”. Enligt barnombudet på en av anstalterna för kvinnor kan det bli lite 

komplicerat med barnperspektivet och med att säkra barnets bästa, eftersom ”många av de 

kvinnorna som sitter här vill ju gärna kanske höra av sig, prata med sina barn, men de 

kanske nyktrar till och såå... och då måste man verkligen tänka efter där vad det är 

egentligen som är bra”. Detsamma gäller besöken enligt samma barnombud: ”Om de väl 

kommer hit på besök, och man märker att barn verkligen vill... att det inte är påtvingat 

besök… Vi tillsammans … får känna efter: är det här för barnets bästa att de kommer hit, är 

det för barnets bästa att ska ringa regelbundet, och med brev et cetera”. Man kan anmärka 

på att beroende på vilken säkerhetsklass barnombuden arbetar på påverkar på vilket sätt man 

kan arbeta med barnperspektivet, till exempel om hur man lägger upp besök av barn. 

Barnombud 3 berättade att ”det finns utbildningsdagar och seminarium man kan anmäla sig 

till och gå men det är lite upp till en själv att uppdatera sig”. 

 

7.3. FÖRUTSÄTTNINGAR I FÄNGELSE 

 

7.3.1. BESÖKSMILJÖ 

När det gäller barnanpassning i besöksmiljö visar det sig att det finns det skillnader mellan 

anstalterna. Oftast har man ett besöksrum anpassat för barnbesök, men ibland finns det endast 

en lekhörna för barnen. På en av anstalterna för kvinnor har man inrett med ”en lekmatta, 

glada färger i rummet, lite trevliga gardiner, en fin glad tavla - lite glad tavla, uppiggande - 

så det är helst inga kalla väggar… Lägenheten är bättre anpassad, där är mycket mer 

leksaker, och lite mer familjekänsla med en soffgrupp och stol och bord”.  Barnombud 5 

berättade att man nyligen har renoverat besöksrummet och att man har skaffat kuddar på 

golvet som man kan sitta på, en dvd-spelare, barnspel, leksaker i olika åldrar, ”duplo och lego 

och vi har jamen lite så dem kan låtsas laga mat”.   

På frågan om man har tagit hänsyn till barnens ålder vid barnpassning av besöksmiljö 

svarade Barnombud 3:”... det är ingen ålder direkt utan det är allt från noll till arton man 

kan hitta”. Barnombud 2 berättade att man brukar ”be de intagna att informera sina äldre 

barn att själva ta med lämplig sysselsättning som passar dem”.  

När det handlar om de anstalter som har intagna föräldrar som har spädbarn boende 

med dem har man exempelvis på en av de kvinnliga anstalterna möjlighet att erbjuda ett rum i 

”en lite mindre korridor, med inte så många intagna och lite mera, lite av de stabila intagna, 

lite äldre kvinnor som bor, det blir lite lugnare. Och sedan är det anpassat: de får låna 

barnsäng, vi har lite barnsaker, nappflaskor. Allting finns här”. På en annan kvinnoanstalt 

brukar man ”se till att den mamman bor tryggt med bra intagna runt sig och har det lugnt för 

barnets skull”. Det är också viktigt att se till ett spädbarnsbehov. Ett Barnombud berättade att 

en gång när en mamma hade fått en bebis har de andra intagna ”varit på den här bebisen och 
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petat … mamman säger att ”jag törs inte säga ifrån” då har jag kunnat gå in i matsalen och 

sagt att jag som barnombud har uppmärksammat det här och det är mamman som är mamma 

och inte alla ni andra”.  Ett Barnombud på en anstalt för män svarade att ”det finns inte 

färdigställt om man säger ett barnrum… alltså ett rum för intagna som redan är färdigställt 

så att det ska kunna vara ett minderårigt barn eller ja under 1 år. Det finns det inte”.  

Detsamma gällde de andra manliga anstalterna.  

7.3.2. FÖRÄLDRASTÖD 

På frågan om det finns intresse hos föräldrarna att få stöd i sin föräldraroll svarade 

Barnombud 3: ”Inte riktigt, det är lite individuellt, man ska fråga lite sin kontaktman, så att 

de går föräldracirkel”. Bristande intresse hos de intagna föräldrarna gör det svårt att få 

tillräckligt med deltagare och föräldracirklar kan utebli. Enligt Barnombud 1 är det utländska 

föräldrar ”som kanske vill ha lite vägledning och stöttning. För det är ju ofta misshandel utav 

barn i dem kulturerna för har man själv blivit uppfostrad så uppfostrar man sina barn så”.  

På frågan om det finns skillnader i mötet mellan förälder och barn när det gäller de 

som söker stöd och de som inte gör det svarade barnombud 2: ” Kan finnas skillnader oftast 

tyvärr av dem som brister mest, de har svårigheter att be om hjälp, här ligger mycket skam 

och skuld, dessa får man möta med respektfullhet för att nå”. 

Barnombud 4 påpekade att man ”pratar väldigt mycket om det här med hemligheten 

för kriminalvården förespråkar ju att man inte ska hålla det hemligt för sina barn att man 

sitter i fängelse”.  

 

7.4. BARN TILL INTAGNA 

 

När det gäller barnen till de intagna som kommer på besök har majoriteten av de barnen 

kontakt med sina föräldrar och barnens ålder varierar från nyfödda upp till vuxen ålder (30 

år). De flesta barnen som kommer på besök är upp 10 år gamla.  

Ingen av de manliga anstalterna hade en förälder boende med sitt barn i dagsläget, 

medan på en av de kvinnliga anstalterna fanns det en intagen moder med ett nyfött barn 

boende med henne på anstalten. Ett Barnombud uttryckte: ” Det är mer vanligt på 

kvinnoanstalter, det här är ju mans anstalt … Så det ska nog mycket till innan vi får ett barn 

som bor med en pappa här”. De barn som får bo på anstalten med förälder är oftast upp till 2 

år gamla, på en anstalt upp till 3 år, och det är alltid Socialnämnden som beslutar, inte 

Kriminalvården. På en anstalt fick en intagen mamma, som skulle utvisas med hennes barn 

från Sverige, bo i en besökslägenhet med sina 2 barn som var 1 och 7 år gamla. Det äldre 

barnet som hade varit familjehemsplacerat, fick bo en tid med sin mamma innan utvisning för 

att han skulle få möjlighet att knyta an med sin mamma.  

Barnen brukar reagera bra vid besök på anstalter. Barnombud 3 berättade: ”De är väl 

lite små spända vid första gånger de är här, men sen blir det bara bättre och bättre, mer och 

mer avslappnad. Och ser man att det fungerar, att de är glada av att komma och träffa sin 

mamma så blir de så jätteglada, så det smittar i hela rummet. Annars kommer de inte tillbaks 

om de känner att... att de är lite ängsliga… Men barn är barn och de vill alltid sina föräldrar 

väl faktiskt”. Barnombud 5 berättar att om barnen inte har sett sin förälder på väldigt länge så 
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”kan dem ju vara blyga”. Barnombud 2 påpekade att man alltid har ”prioriterat barnens 

besök om hur vi ska bemöta och ta emot, viktigt att våra intagna får information innan som 

de kan berätta för barnen innan de kommer hit. Det brukar fungera i de flesta fall”.  

Barnombud 4 berättade att barnen ” är väl lite nyfikna men tillbakadragna från början men 

dem brukar ändå vara så att dem öppnar sig ganska fort”.  

 

7.5. KONTAKT OCH UMGÄNGE 

 

Ofta när barnet som är placerat i familjehem och kommer första gången på besök kan 

socialförvaltningen följa med som ett stöd. Barnombuden berättade att för de föräldrar som 

har en regelbunden kontakt med sina barn får det betydligt bättre under besöken. Barnombud 

4 berättade att ”i och med att dem har möjlighet att ändå med jämna mellanrum att få 

familjen hit på besök och att dem oftast kommer på permissioner eller redan är igång med 

permissioner då blir ju det mindre kännbart just dem här separationerna i mötena så att men 

det förekommer att det är sorgsna känslor”.  Barnombud 2 berättade att ”så finns det en del 

tårar och förtvivlan, brukar förbereda dessa kvinnor och ge dem stöd att göra besöket så bra 

som möjligt för barnen., ibland blir det bra och ibland inte bra, mänskligt…”. Barnombud 5 

berättade också att när det gäller bevakade besök så ”får man inte ta på varandra men barnen 

får alltid ge en kram till förälder först men sen får man inte sitta i knät och sådär då är det 

lite hårdare om det skulle va bevakade”.  

7.5.1. RUTINER VID BESÖK 

Barnombud 2 påpekade att man alltid säkerställer att det är på barnens villkor besök sker och 

att man ”har god översikt när barnen kommer och hur besöket avlöper… Föreskrifterna är 

lika för vuxna som barn och det är för att skydda barnen. Rutinerna är densamma, dock är vi 

försiktigare med barnen, vi genomför visitationerna lekfullare med barnen och får ofta dem 

att tycka det är kul med besök”. Barnombud 3 förklarade att vid kroppsvisitationer ”man 

sätter sig lite på huk och går lite varligt fram och pratar om vad dem har i ryggsäcken eller 

vad dem har i byxfickorna ja. Lite sådär och kanske man ber dem om dem kan he ut armarna 

och flyga som ett flygplan eller en flygmaskin så man ser att dem inte har någonting 

instoppat”.  

Beroende på hur familjesituationen ser ut, om det finns barn som är familjeplacerade, 

om det finns vårdnadstvister och beroende på strafftid samt vad intagna är dömda för gäller 

olika regler för besök för olika intagna.  Ett Barnombud berättade att ”om det är en familj där 

man har bott tillsammans också helt plötsligt har pappan ryckts bort och dem har umgåtts 

varje dag och sådant där då är det ju väldigt viktigt att barnet får ha kvar föräldern i sitt liv 

om jag säger så. Ibland när papporna hamnar i fängelse så blir barnen så otroligt viktiga 

men när dem kommer ut så hamnar dem tillbaka i drogträsket och träffar aldrig sina barn, 

och då kan den kontakten vara mer skadlig”. 

Första besöket sker alltid i ett besöksrum som är speciellt anpassat för barn. 

Barnombud 3 påpekade att det är upp till föräldern eller familjehemsföräldrar att förbereda 

barnet innan besöket. Om de kommer på besöket och man ser att det fungerar kan man ändra 

till besök i lägenhet vid de följande besöken. 
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När det gäller hur ofta man får komma på besök så kan det skilja sig mellan anstalter 

dock sker besök oftast under helger, under två tider: en på förmiddag och en på eftermiddag. 

Barnombud 2 berättade att” intagna kan ha besök varje helg även helgdagar som infaller på 

veckodagar, finns även möjligheter för de som har behov att träffa barnen på veckodagar att 

få barnen på besök även då”. Barnombud 1 sa att de som har längre avstånd till anstalten har 

möjlighet besöken under helgen några timmar. Det är väldigt viktigt hur man tar emot barnet, 

om det är första gången de kommer: ”Man pratar glatt med dem, säger hej, här är jag - man 

berättar vem man är, så de blir inte livrädda”.  

 

7.5.2. RUTINER VID TELEFONKONTAKT 

Telefonsamtal får man boka i förväg, därför att den som tar hand om barnet ska få veta i 

förväg vilken tid telefonsamtalet ska ske. Inte alla anstalter hade möjlighet att ta emot 

inkommande samtal, det vill säga om barnet vill ringa upp sin förälder. Enligt Barnombud 2 

händer detta oftast ”när det gäller familjehemsplaceringar eller vid vårdnadstvister. Vi 

närvarar alltid vid dessa samtal. Vi tar emot samtal och sitter sedan med under hela det 

bestämda samtalet”. Barnombud 1 påpekade att ” det kan ju vara någon som tvingar barnet 

att ringa” därför tar man inte emot inkommande samtal till intagna från barn, för att undvika 

barnens eventuella inblandningar i olika situationer.  

Intagna har rätt till veckosamtal som är oftast bekostade av anstalter. Om intagna vill 

ringa oftare kan de ansöka om det. Barnombud 3 berättade att det kan vara lite tidskrävande 

med veckosamtalen, då personalen måste sitta med och eftersom föräldrarna brukar prata 

cirka tio - femton minuter med varje barn så har man inte möjlighet att erbjuda längre 

samtalstid. 

7.5.3. PRESENTER 

När barnen har tagit med sig en present eller något till sin förälder brukar man först visa det 

som barnet har tagit med sig för föräldern, sedan lägger man det lite åt sidan. Föräldrarna får 

oftast behålla de teckningar och små presenter de får av sina barn, men de får sakerna efter 

besöket. Enligt Barnombud 3 brukar barnen acceptera detta, efter dem har fått en förklaring 

till varför föräldern inte får presenten direkt, utan efteråt: ”När de kommer brukar vi visa lite 

kort till mamman och säger: det här får mamma se. Och sen lägger man det lite åt sidan, 

sedan är det vi som visiterar de. Så barnet får alltid vara med och se att mamman får dem, 

men kan inte låta mamman få in det, utan vi tar det åt sidan sedan och tittar igenom det”. 

Barnombud 5 berättade att de teckningar som är ”mycket limmat och dem har som satt dit 

saker och limmat och mycket olika sådär så då kan det hända att dem inte får ta med det på 

avdelningen, då får dem sätta det i skåpet men de får alltid se det i alla fall”.  

På en av de manliga anstalter har man nallejouren där ”papporna vid första besöket 

ha möjlighet att själv få ge bort en nalle som svenska kyrkan står för så att det ansöker dem 

till mig och jag kollar så att dem inte har fått tidigare då. Och beviljar jag då så får dem när 

dem kommer upp på besök en nalle utav personalen på besöksavdelningen som dem då ger 

till barnet”.  
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7.6. VAD KAN UTVECKLAS? 

De intervjuade barnombuden uppger att de är nöjda med hur man arbetar utifrån 

barnperspektivet. De upplever själva att de är duktiga och lyhörda på det de gör och att de gör 

sitt jobb som barnombud på bästa möjliga sätt. Barnombud 2 påpekade att det är viktigt med 

en chef som lägger stor vikt på barnperspektivet. Barnombud 4 berättade att man ”utvecklar 

nytt material nu tillsammans med Bryggan och det för att ha mera uppdaterat material så att 

det ser vi verkligen fram emot att få börja jobba med nytt material och ha nya kanske 

artiklar, nya filmer att visa och så att det då är ett samarbete med Bryggan är jättebra”. 

En viktig aspekt i det framtida arbetet är en önskan bland barnombuden att få en 

avsatt arbetstid till deras arbete, ”så att man kan rusta upp i besökslägenheten, i besöksrum. 

Få sin tid för att titta över vad det är som har börjat bli slitet, titta över, köpa in lite nytt … 

Men tyvärr - det finns inte tiden”. Enligt Barnombud 3 bör man informera 

familjehemsföräldrar bättre om hur det kan vara att komma på besök på en anstalt, eftersom 

”många av dem verkar så oroliga och nervösa själva, och det påverkar ju barnen”. Utöver 

detta bör socialförvaltningen lägga större uppmärksamhet på hur den intagne föräldern mår 

och att man kanske inte enbart har telefonkontakt med den intagne, utan att man kan ”komma 

och besöka den person på anstalten och engagera sig lite mer att resa hit och hälsa på”. Ett 

annat Barnombud svarade: ”Skulle önska en barntelefon så barnen kan bestämma när de vill 

ringa, kan vara svårt i vissa åldrar att anpassa sig till en viss tid och en viss dag att mamma 

ska ringa. Just då kanske de är mitt i en lek eller inte känner för att prata… Hade varit bättre 

om de kunde ringa under större tidsram och när de vill ringa mamma…”. Ett intressant 

exempel på barnombudens arbete kom från Barnombud 6: ” Som nu sista tog jag upp att vi 

måste försöka få in mer barnleksaker i kiosken. Att dem kan köpa mer småsaker att ge bort 

på besök och inte bara godis”. 

 

8. ANALYS 

 

Enligt den utvecklingsekologiska teorin sker barns utveckling i ett samspel och i interaktion 

med olika faktorer i omgivningen och barnets känslomässiga, kulturella och socioekonomiska 

miljö. Den utvecklingsekologiska teorin kan vidare kompletteras med anknytningsteorin. Att 

arbeta utifrån barnperspektivet förutsätter kunskap om barns utveckling i allmänhet och en 

förståelse för att utvecklingsförloppet hos barn kan variera. Under sin uppväxt behöver barn 

och unga klara av en rad utvecklingsuppgifter. Barnets viktigaste utvecklingsuppgift under 

det första levnadsåret är att få en anknytning till föräldrarna eller andra personer som träder i 

föräldrarnas ställe (Socialstyrelsen, 2013).   

 

8.1. MIKRONIVÅ – BARNENS BEHOV OCH FÖRÄLDRARNAS 

FÖRMÅGOR 

 

På den lägsta nivån (i själva centrum) enligt den utvecklingsekologiska teorin finns barnet i 

centrum, i sin omedelbara närmiljö, mikronivån, och det sker en interaktion mellan barnet och 
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dess olika närmiljöer (Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen 2013). På mikronivån finner 

man relationen mellan barn och människor i barnets närmaste omgivning. På denna nivå av 

utvecklingsekologisk teori kan man se att relationen mellan barn och föräldrar styrs av 

anknytningssystemet hos barnet och omvårdnadssystemet hos föräldern. Trygg anknytning 

som bryts i samband med frihetsberövande av föräldrar kan leda till förvirring och osäkerhet 

hos barnet och barnens välbefinnande påverkas negativt (Berman et al., 2013). Enligt 

Seymour (1998) de som arbetar som barnskyddsarbetare i fängelser i USA ska underlätta 

barns besök i fängelser, när sådana besök inte är skadliga för barnen. Besöken kan minska 

stressen under separation och kan göra det möjligt för barn att underhålla relationer med 

föräldrar. Detta påpekas av intervjupersoner som uttryckte att det är viktigt att se till att 

relation mellan barn och intagna föräldrar fungerar. Barnombuden berättade att för de 

föräldrar som har en regelbunden kontakt med sina barn får det betydligt bättre kontakt med 

sina barn. Men det kan uppstå svårare stunder när besöken är bevakade och den kroppsliga 

kontakten begränsad, enligt en intervjuade: ”får man inte ta på varandra men barnen får 

alltid ge en kram till förälder först men sen får man inte sitta i knät…”, som kan försvåra 

arbetet utifrån barnperspektivet.  

Samtidigt är det viktigt att verkligen se till barnets bästa. Respondenter påpekade att 

inte all kontakt är bra och att viss kontakt även inte kan gynna barnen. Det kan till exempel 

vara så att föräldern har kontakt med barnet i perioder och ett sådant tillfälle kan vara när 

föräldern sitter i fängelse. Om föräldern då innan frihetsberövande inte hade någon kontakt 

alls med sitt barn men sedan vill det under vistelsen i fängelse så är det kanske inte alltid 

barnets bästa att ha kontakt med sin förälder. Om föräldern exempelvis har avtjänat flera 

fängelsestraff under ett antal års tid och kontakten alltid har skett på så sätt den bara sker när 

föräldern sitter i fängelse så kanske det inte gynnar barnet att ha kontakt med sin förälder.  

Därför är barnombudens arbete extra viktigt på denna nivå. Utöver detta påverkas 

förhållandet på mikronivån av relationer mellan de intagna föräldrar och de som barnen bor 

tillsammans med. Lagstiftningen (makronivå) påverkar regler och möjligheter för besök på 

mikronivån eftersom det enligt respondenter krävs ett godkännande från den andra föräldern 

som har vårdnaden för att barnet ska kunna komma på besök i fängelset. 

Enligt de intervjuade barnombuden reagerar intagna föräldrarna oftast med glädje när 

deras barn besöker dem. Deras barn visar också glädje när de får träffa eller samtala med sina 

föräldrar, dock kan barnen vara lite avvaktande från början. Därför är det viktigt att bemöta 

barnen på bra sätt och detta illustrerar att sättet på vilket hur personalen agerar (mesonivån) 

kan påverka barnens reaktion och vidare relation med de intagna föräldrarna. 

 

8.2. MESONIVÅ – MILJÖFAKTORER 

 

Med växande ålder kommer barnet att ingå i allt fler närmiljöer (till exempel skola, 

grannskap och kamratgrupper). Mellan dessa närmiljöer pågår ett samspel och relationerna 

mellan dem bildar i sig ett system, mesonivån. På denna nivå finner man exempelvis 

föräldrarnas inbördes relationer över tid, relation mellan familj, släkt och vänner. En 

välfungerande mesonivå baseras på välfungerande kontakter som kompletterar och stödjer 

varandra. När barnets förälder blir frihetsberövad krävs det större uppmärksamhet på att 
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fånga separationens påverkan på barnet och här kan Kriminalvårdens rutiner kring arbetssätt 

med intagna och intagnas barn inkluderas (Socialstyrelsen 2013).  

Makronivåns föreskrifter angående bland annat besök är utformade på samma sätt för 

barn och vuxna enligt de intervjuade barnombuden. Samtidigt påpekade respondenterna att 

man hela tiden arbetar utifrån barnperspektivet det gäller bemötande av barn och att det är 

viktigt att Kriminalvårdens personal tar emot barn som kommer på besök på ett bra sätt för att 

barnet ska vilja komma tillbaka. Utformning av besöksmiljö spelar också en viktig roll för 

barnens välmående. Exempelvis berättade en intervjuperson att de hade inrett besöksrum med 

lekmatta, glada färger och leksaker som kan ur ett barnperspektiv tolkas som att man ser till 

barnets bästa för att barnet ska känna sig välkommen. Detta sammankopplas med 

utvecklingsekologisk mikronivå, där barnet finns i centrum, genom att se till att minska 

osäkerheten hos barnen. Det som kan påverkar utformningen av besöksmiljö och hur 

personalen på anstalter agerar är anstalters säkerhetsgrad.  

Barnombuden berättade att de brukar be de intagna att informera sina äldre barn att 

själva ta med lämplig sysselsättning. Detta kan vara ett exempel på initiativ för att tillgodose 

barnperspektivet i enlighet med utvecklingsekologisk teori genom att se till barnets 

utveckling och mognad, samt vad som kan vara bäst för barnen på mikronivån.  

När det gäller bemötande av barnen av personalen berättade intervjupersoner att de 

brukar ändra sin kroppsställning och vara lätt tillgängliga till barnen, genom att man 

exempelvis ”sätter sig lite på huk och går lite varligt fram”. Detta påvisar också hur 

barnombuden genom att vara tillmötesgående uppmärksammar barnens upplevelse av 

besöket, det vill säga utifrån den utvecklingsekologiska teorin beakta förhållanden på 

mikronivå. 

Frågor om bland annat avstånd kan göra att kontakten mellan barn och intagen 

förälder är svår att utföra (Sheenan, 2010b). De intervjuade barnombuden berättade att de 

som har längre avstånd till anstalten har möjlighet att förlänga besöken under helgen några 

timmar. Telefonkontakt regleras också på makronivå, men utifrån de intervjuade 

barnombudens svar kan man se att möjlighet till telefonkontakt beror på anstalter och deras 

säkerhetsgrad, exempelvis på anstalter med säkerhetsklass 3 får intagna prata ostört i telefon.  

Enligt de intervjuade barnombuden kan det ibland vara svårt att genomföra 

föräldracirklar på grund av bristande intresse hos de intagna och här kan man se att 

förhållanden på mikronivån (föräldrarnas ställning och engagemang) påverkar villkor och 

situationen på mesonivån (möjlighet att genomföra föräldracirkel). 

Därför kan man konstatera att förhållanden på denna nivå påverkas av förutsättningar 

på exonivån, det vill säga de enskilda barnombudens arbete. Samtidigt som förhållandena på 

denna nivå påverkar relationer på den underliggande nivån – mikronivån, exempelvis 

personalens bemötande påverkar relationen mellan barn och de intagna föräldrarna.   

 

8.3. EXONIVÅ – BARNOMBUD PÅ ANSTALTER 

 

På nästa nivå enligt den utvecklingsekologiska teorin finns exonivån, det vill säga de 

förhållanden som barnet inte deltar aktivt i och inte har kontakt med men som indirekt 

påverkar barnets utvecklingsmöjligheter. Det kan vara föräldrarnas arbetsplats eller 
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kommunala resurser (Socialstyrelsen 2013).  På denna nivå finner man Kriminalvårdens 

arbete med de intagna och deras barn utifrån barnperspektivet, genom att utse barnombud på 

anstalter. Målet med barnombud är att stärka och tydliggöra barnperspektivet i 

Kriminalvården (Kriminalvården, u.å.a).  

Barnperspektivet innebär att man arbetar utifrån barnkonventionen och enligt samtliga 

intervjupersoner ”i första hand att säkra barnets bästa” samt försöka se saker och ting från 

barnens ögon och att ”göra det i alla beslut och olika ställningstaganden och tänka utifrån 

hur barnet tänker” och inte utifrån hur man tror att barnet tänker, vilket är svårt men något de 

stävar efter, berättade Barnombud 5. Enligt intervjupersoner innebär barnperspektivet ”att det 

är barnets bästa utifrån barnet och inte utifrån föräldrarna… Man ska försöka se det från 

barnets perspektiv och inte ur ett vuxet barnperspektiv”. Som barnombud ska man tänka 

utifrån hur barnet tänker, inte utifrån hur man tror att barnen tänker. På grund av detta kan 

vara svårt för ett barnombud att lista ut vad som barnet tänker, därför är det viktigt att ”känna 

efter” som ett barnombud har uttryckt. Detta påpekas av Pramling Samuelsson et al. (2011) 

som menar att trots att barnperspektivet försöker närma sig barns erfarenhetsvärld så mycket 

som möjligt kommer det alltid representera vuxnas objektifiering av barn. Som det har 

nämnts tidigare kopplas begreppet barnets bästa till barnperspektivet (Sandin & Halldén, 

2003). Enligt intervjupersoner med barnets bästa menas det: ”Att vi ser och hör barnen och 

värnar om deras rättigheter och vilja” och att man måste ”verkligen tänka efter där vad det 

är egentligen som är bra”.  

När det gäller respondenternas arbetsuppgifter som barnombud har intervjupersoner 

berättat att de ska verka för att lyfta barnperspektivet på anstalten, vara ombud för intagna 

och kollegor, vara stöttepelare och bollplank för båda parter samt samverka med andra 

myndigheter som finns kring barnen och de intagna föräldrarna. Beatty (1997) påpekar att 

yrkesverksamma som barnskyddet i USA ska erbjuda utbildning för handläggare och 

fosterföräldrar, där man bör ta upp de särskilda behoven hos barn vars föräldrar sitter i 

fängelse, hur man kan få tillgängliga resurser, uppmuntran av kontakt föräldrar och barn 

genom att underlätta besök och andra former av kommunikation, och 

institutionsöverskridande samverkan med straffrättsliga organ (ibid.). Utifrån 

intervjupersoner är all information som barnombuden delar med sig av till arbetskollegor 

sådan som har koppling till barnperspektivet.  

Det som kan påverka förhållandet på exonivån är att det enligt samtliga 

intervjupersoner inte finns några särskilda riktlinjer för arbetet som barnombud med barn till 

frihetsberövade föräldrar. Det som finns är arbetsbeskrivning för de som arbetar som 

barnombud, men det mesta var upp till var och en samt att man lägger upp sitt arbete 

beroende på arbetsplats och allt annat. Eftersom det inte finns någon särskild tid avsatt för 

barnombudens uppdrag har de intervjuade barnombuden uttryckt att man arbetar så gott man 

kan, men att man vill göra betydligt mer, då det finns ett tydligt behov, nämligen kan man 

arbeta mer med de intagna eller lägga mer till på barnanpassning av lokaler och besöksmiljö. 

Utformning av villkor på denna nivå påverkas av makronivån, det vill säga lagstiftning. Men 

eftersom lagstiftningen inte är tydlig när det gäller riktlinjer för barnombudens uppdrag inom 

Kriminalvården, finns det utrymme för egna tolkningar. Samtidigt påverkar arbetsförhållande 

och anstalters säkerhetsgrad påverkar respondenternas möjligheter på den underliggande 

nivån – mesonivå.  
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8.4. MAKRONIVÅ – DE ÖVERGRIPPANDE 

SAMHÄLLSFÖRHÅLLANDENA  

 

Makronivå representeras av de övergripande samhällsförhållandena och uttrycks i lagar, 

regler, vanor och vedertagna mönster, normer, värderingar. Förhållandena inom makronivån 

påverkar de underliggande nivåerna och får därför direkta eller indirekta konsekvenser för 

barnet (Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen 2013). De intervjuade barnombuden berättade 

att de arbetar utifrån barnperspektivet genom att beakta och implementera barnkonventionen, 

Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlag (SoL) där skall barnets bästa skall komma först. Vad 

gäller utbildning för att arbeta som barnombud utifrån barnperspektivet har intervjupersoner 

bekräftat bakgrundinformation, det vill säga har de intervjupersoner tagit del av 

barnombudsutbildning.  

De intervjuade barnombuden underströk att det är barnets bästa utifrån barnet och inte 

utifrån föräldrarna som man ska hänsyn till. Detta är ett övergripande syftet med 

barnperspektivet, eftersom barnperspektivet innebär att rikta vuxnas uppmärksamhet mot en 

förståelse för barns uppfattning samt att det är just barnen som är viktiga informatörer om vad 

som kan vara barnets bästa. Beatty (1997) skriver att det viktigaste för yrkesverksamma inom 

barnskyddet i USA är att identifiera de barn som har föräldrar i fängelse för att därefter kunna 

sätta in rätt insatser och resurser för att tillgodose barnens särskilda behov, särskilt med 

tanken på den betydande negativ påverkan som föräldrarnas frihetsberövande har på de 

berörda barnen, nämligen de negativa konsekvenserna som känslor som sorg och förlust, 

ilska, skam och isolering, rädsla, ångest och depression (Sheenan, 2010b). Barnen till 

frihetsberövade upplever akademisk stress och psykisk ohälsa, bland annat sorg och problem 

i att behöva dölja sin förälders fängslande (Yau & Chung, 2014). Detta kan kopplas till 

Phillips & Gates (2010) studie där man menar att för att undvika stigmatisering av familjer 

med en fängslad förälder väljer man ibland att dölja fängslande för andra, däribland också 

förälderns barn. Barn kan också försöka hålla föräldrarnas fängslande hemligt från andra för 

att skydda sig själva mot stigmatisering. Där påpekade ett barnombud vikten av att inte 

undanhålla förälderns fängslande hemligt, eftersom Kriminalvården ”förespråkar ju att man 

inte ska hålla det hemligt för sina barn att man sitter i fängelse”.  

Barnens umgängesrätt med föräldrar regleras i Föräldrabalken vilket stärker barnens 

rättigheter i samhället i övrigt samt förstärker krav på makronivåns utformning, eftersom 

denna nivå påverkar villkor på de övriga underliggande nivåerna påverkar det med andra ord 

villkor och regler på makronivån för barnens välmående. Exempelvis var de intervjuade 

barnombuden medvetna om att lagstiftningen gällande besök och andra sätt att behålla 

kontakt påverkar barnens och de intagna föräldrarnas kontakt, det vill säga genom att ha 

regelbundna besök kan man reducera uppkomsten av negativa känslor kring separationer. 

Även FN:s barnkomitté uppmärksammar att barnet har rätt att upprätthålla kontakten med en 

förälder även om denne avtjänar ett straff i fängelse (Barnombudsmannen, 2004).  Samtidigt 

ska man som barnombud beakta barnets bästa och utifrån intervjupersoner är det inte all 

kontakt bra för barnen på grund av föräldrarnas, exempelvis ”de kanske nyktrar och såå... och 

då måste man verkligen tänka efter där vad det är egentligen som är bra”. Detsamma gäller 

umgänget mellan de intagna föräldrar och deras barn. De intervjuade barnombuden ser till att 

besöken och telefonsamtal inte är något som tvingas på barnen, och detta stärker 
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barnperspektivets betydelse i barnombudens arbete på mesonivå (som baseras på 

välfungerande kontakter som kompletterar och stödjer varandra) enligt den 

utvecklingsekologiska teorin genom att se vikten av barnombudens resonemang kring vad 

som är för barnens bästa. 

 

9. DISKUSSION MED SLUTSATSER 

 

I detta avslutande kapitel så reflekterar vi över uppsatsen i sin helhet och lägger in våra egna 

värderingar. 

Barnperspektivet inom Kriminalvården är något som uppmärksammades år 1996 då 

en motion lämnades in i riksdagen där det efterfrågades särskilda åtgärder för barn till 

frihetsberövade föräldrar. Det finns många barn som har en förälder som sitter i fängelse och 

därför blev vi intresserade av att ta reda på hur man faktiskt arbetar med att beakta 

barnperspektivet Vi visste väldigt lite om ämnet sedan tidigare men tyckte att det kändes 

väldigt intressant att undersöka närmare. Det var år 2005 som Kriminalvården inrättade 

barnombud på anstalter – alltså 9 år sedan - och eftersom det främst är barnombuden som 

arbetar med att beakta barnperspektivet på de enskilda anstalterna tog vi kontakt med just 

dem för att ta reda på mer om hur barnperspektivet beaktas inom Kriminalvården.  

Svårigheten med barnperspektivet är att perspektivet lyfter vuxnas uppfattning om 

barnens upplevelser och tankar och inte är något som direkt talar om vad som faktiskt är bäst 

för barnet. Respondenterna beskrev att barnperspektivet innebär att man arbetar utifrån 

barnkonventionen för att i första hand säkerställa barnets bästa. Barnombuden berättade att 

det ibland kan vara svårt men något de hela tiden strävar efter. Alla intervjuade berättade att 

de ska och försöker tänka utifrån hur de tror att barnet tänker men att det är det som är det 

svåra. Enligt Pramling Samuelsson et al. (2011) är termen barnperspektiv något som kan vara 

svårt att tolka men de skriver samtidigt att forskare hela tiden, på många olika sätt, försöker 

lära sig mer om barns uppfattningar och efterenheter. Pramling Samuelsson et al. (2011) 

menar också att vuxna kanske inte har tillträde hur barnen ser sin värld men genom att 

observera och tolka hur barn agerar och genom en sund empatisk fantasi, kan vi utveckla en 

förståelse för hur barnet uppfattar omvärlden. Författarna håller med om detta, att det kan 

vara svårt att tolka begreppet, och därmed vad man ska göra för att bäst beakta barnens 

perspektiv. Författarna tycker att det är väldigt viktigt att barnperspektivet tas till vara på 

inom kriminalvården och när det till exempel gäller barn som bor med en intagen förälder på 

anstalt ska barnombuden verka för att barnets behov uppmärksammas och att det finns 

fungerande rutiner som underlättar barnens dagliga tillvaro. För att lyckas göra det måste alla 

yrkesverksamma inom kriminalvården samarbeta för att på bästa möjliga sätt beakta 

barnperspektivet. Samtliga intervjupersoner berättade att det inte fanns några särskilda 

riktlinjer för arbetet som barnombud med barn till frihetsberövade föräldrar och ett 

barnombud beskrev att det är ”ganska mycket upp till var och en”. Utifrån barnombuden som 

deltagit i studien tror vi inte att bristen på enhetliga riktlinjer för alla barnombud är till 

nackdel då vi har fått uppfattningen om att barnombuden verkligen är engagerade i sitt 

uppdrag, de vill och gör det bästa för barnen som kommer till anstalten vilket leder till att det 
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idag finns ett fungerande arbetssätt kring att beakta barnens perspektiv. Något som vi dock 

tror skulle kunna förändras för att bättre beakta barnperspektivet är att barnombuden skulle 

ha en avsatt arbetstid för just arbetet som barnombud. Som det ser ut nu berättade barnombud 

3 att ”många gånger vill man göra lite mer men man har inte den möjligheten, tiden finns 

inte...” Barnombuden själva upplever att de gör ett bra arbete med att beakta barnperspektivet 

idag men de berättar också att det alltid finns saker som man kan arbeta med för att göra det 

ännu bättre. Till exempel att få lägga mer tid på att se så att det finns lämpligt material i 

besöksrummen. Vi tror att eftersom barnombud är en ganska roll inom Kriminalvården och 

utifrån intervjuer har vi hört den motivation och drivkraft som behövs att i alla situationer se 

till barnets bästa i dagsläget finns. Vi tror dock att om det faktum att barnombudsrollen inte 

riktigt ”får plats” fortsätter under en längre tid tror vi det kan leda till att frågorna med 

barnperspektivet skjuts undan för att man inte känner att tiden finns för att arbeta med dessa 

frågor. Nu säger vi inte att det kommer att bli på det här viset men det finns en risk att det 

skulle kunna ske. Vi tror att detta skulle kunna lösas genom att barnombuden skulle har en 

viss del av sin tjänst hos Kriminalvården till att endast arbeta med uppgifterna som åligget ett 

barnombud - att beakta barnperspektivet, då skulle inte det befintliga problemet med att 

uppdraget överlappar övriga arbetsuppgifter finnas. Genom att ha en viss tid avsatt för enbart 

uppdraget som barnombud kan de fokusera mer på de viktiga frågorna för barnens bästa utan 

att känna att tiden inte räcker till.  

Utifrån frågeställningen om hur arbetet som barnombud inom Kriminalvården ses 

utifrån en utvecklingsekologisk teori kan man konstatera att barnombud arbetar utifrån 

villkor på makronivå, det vill säga den aktuella lagstiftningen. Deras arbetsuppgifter påverkar 

förhållanden på mesonivån, nämligen det praktiska arbetet utifrån barnperspektivet samt 

villkor på mikronivån, det vill säga de faktiska relationerna mellan de frihetsberövade 

föräldrarna och deras barn. Vi har sett att de intervjuade barnombuden arbeta utifrån aktuell 

lagstiftning och det är en av de saker som barnombuden har gemensamt i sitt arbete med 

barnperspektivet. Därigenom blir barnombuden länken mellan makronivån och mesonivån 

och denna koppling påverkar i sin tur villkor på mikronivån. För att exemplifiera detta kan 

man se hur olika typer av anstalter och deras säkerhetsnivåer har betydelse för 

besöksmöjligheter och vilka kontroller som kan komma att ske, det vill säga hur anstalters 

olika säkerhetsgrad (makronivå) påverkar barnombudens arbetsriktlinjer (exonivå) vilket 

vidare även påverkar besöksmiljön på anstalter (mesonivå) som i sin tur påverkar i vilken 

utsträckning och under vilka former intagna föräldrar har möjlighet att behålla kontakt med 

sina barn (mikronivå). Vi har utifrån bakgrundsinformation och intervjuer förstått att på 

anstalter med lägre säkerhetsnivå finns möjligheten att bo i en mer öppen miljö och röra sig 

friare. Vilket naturligtvis påverkar barnen som kommer för att besöka en intagen förälder. 

Sett utifrån barnperspektivet är det till barnets fördel att föräldern bor på en anstalt med lägre 

säkerhetsklass men det påverkas av vilket brott den intagne har begått och en intagen kan inte 

placeras på en anstalt med låg säkerhetsklass endast för att besöksmöjligheterna för dennes 

barn vara så bra som möjligt. Där finns det så många fler faktorer att se till och dessa är 

faktorer som barnombuden inte har möjlighet att påverka. På anstalter med den högsta 

säkerhetsgraden har man begränsade möjligheter att röra sig fritt och besök sker alltid ett 

begränsat utrymme där kroppskontakt är begränsad mellan den intagne och dennes barn. Allt 

detta har en inverkan på barnets upplevelse av besök på anstalten och barnens relation till 
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föräldern. För att sammanfatta kan man påpeka att alla nivåer är sammanlänkade med 

ömsesidig påverkan. Lagstiftningen påverkar utformningen av barnombudens riktlinjer, vilket 

leder till hur barnombud arbetar rent praktiskt och detta influerar relationen mellan barn och 

de intagna föräldrarna. Konsekvensen blir att barnen blir påverkade av alla faktorer på alla 

dessa nivåer och därför är det viktigt att lyfta barnperspektivet och säkerställa barnens 

trygghetsupplevelse på alla dessa nivåer. Det är barnombudens uppgift att ta emot barnen på 

ett bra sätt viktigt för att barnet ska vilja komma tillbaka till anstalten för att fortsätta träffa 

sin förälder. Barnombudet ska i sitt arbete se till att kontakt som sker med en intagen förälder 

gynnar barnet och inte föräldern. Detta för att det är barnens behov som ska tillgodoses, inte 

föräldrarnas.  

Vi tycker att det är bra att all kontakt sker på barnens villkor och ska gynna dem, det 

visar att man beaktar barnens perspektiv vid besök av intagen förälder. Utifrån 

intervjupersonernas berättelser har vi förstått att alla barnombud verkligen vill göra det bästa 

utifrån de förutsättningar de har och att de väldigt duktiga på att arbeta utifrån 

barnperspektivet, samtidigt som är de medvetna om att saker kan förbättras och utvecklas 

vidare. Vi tror att det är viktigt att kunna se både det som görs bra och sådant som kan 

förbättras för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Vi har förstått att utformningen av 

arbetet med barnperspektivet beror på vilken anstalt de arbetar på, alltså vilken säkerhetsklass 

anstalten har, men samtidigt leder bristen på tydliga och enhetliga föreskrifter, gällande deras 

uppdrag som barnombud till att hur man rent praktiskt arbetar som barnombud beror på det 

enskilda barnombudets personliga egenskaper och engagemang. Utan detta tror vi inte att 

barnperspektivet beaktas i den mån det görs idag och det är roligt att se att de barnombud vi 

har haft kontakt med verkligen är engagerade i sitt uppdrag som barnombud. 
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11. BILAGOR  

 

BILAGA 1 

 

FÖLJEBREV: 

 

En undersökning om barnperspektivet inom kriminalvården 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter som går sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Som uppgift har vi att skriva en kandidatuppsats och vi har valt att undersöka på 

vilket sätt man tar hänsyn till barnperspektivet inom kriminalvården i Sverige.  

Forskning visar att barn till frihetsberövade föräldrar fortsätter att vara en osynlig grupp i 

samhället. Samtidigt visar forskning att kriminalvården har gjort stora framsteg när det gäller 

att belysa dessa barn och deras behov. Vi är intresserade av att utöka kunskapen angående om 

hur man arbetar i praktiken med barnperspektivet som utgångspunkt. Därför tar vi kontakt 

med barnombud på några utvalda fängelser för män och för kvinnor i Sverige.  

Vi undrar om du är intresserad av att ställa upp på en telefonintervju med oss, där får du 

berätta om dina arbetsuppgifter, de riktlinjer du arbetar utifrån och om hur man arbetar med 

barnperspektivet rent praktiskt. Intervjun kommer att ta 30 till 45 minuter. 

Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan och har 

möjlighet att avbryta intervjun om så önskas. Det insamlade materialet kommer ingen 

obehörig person få ta del av och när uppsatsen är färdig kommer det förstöras. Det är endast 

vi två som ska ha tillgång till det insamlade materialet och de insamlade svaren kommer 

endast användas i detta uppsatsarbete. Vi kommer att koda om materialet och använda fiktiva 

namn på anstalter och intervjupersoner, vi kommer göra detta för att säkerställa att alla 

uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet. När uppsatsen är klar får du gärna ta 

del av vårt färdiga examensarbete. 

 

Du kan kontakta oss via e-post om det är något du undrar över: 

Eliza Broszkowska: elizabroszkowska@gmail.com 

Matilda Sjövik: matilda.sjovik@gmail.com 

 

Du kan även kontakta vår handledare Tommy Andersson som finns på institutionen för 

socialt arbete vid Umeå Universitet. 

Mail: tommy.andersson@umu.se Telefon: 070-399 50 05 

 

Med vänliga hälsningar 

Eliza Broszkowska och Matilda Sjövik 

  

mailto:elizabroszkowska@gmail.com
mailto:matilda.sjovik@gmail.com
mailto:tommy.andersson@umu.se
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BILAGA 2  

 

INTERVJUGUIDE: 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön/Ålder 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat inom kriminalvården? 

4. Hur länge har du arbetat som barnombud? 

5. Vad har du för arbetsuppgifter som barnombud?  

6. Har ni i dagsläget intagna som är föräldrar på anstalten? Om svar ja: hur många?  

 Hur många barn av dessa har kontakt med sina föräldrar?  

 I vilken ålder är de barnen som har kontakt med föräldrar?  

 Har ni någon åldersgräns för att barnen ska få ha kontakt med sina föräldrar? 

Om svar ja: vilken åldersgräns för barn finns det? 

7. Har ni barn som bor på anstalten tillsammans med en intagen förälder i dagsläget? 

Om svar ja: hur många barn?  

 Har ni någon åldersgräns för barnen? Om svar ja: vilken åldersgräns för barn 

finns det? 

 

Barnperspektivet 

8. Vad innebär barnperspektivet för dig som barnombud? 

9. När och på vilket sätt har man börjat implementera barnperspektivet på din 

arbetsplats? 

10. Har du fått någon utbildning för att arbeta utifrån barnperspektivet? 

 

Besök 

11. Kan du beskriva hur besöks – och säkerhetsföreskrifter ser ut (från ansökan om besök 

till det att besöket genomförs)? 

12. Gäller olika regler för besök för olika intagna? 

T.ex. Beroende på vilket straff de har fått (strafflängd, strafftyp) och för vilket brott 

de har blivit dömda för? Eller beroende på om de är i olika stadium av sitt straff? 

13. Vilka transportmöjligheter finns tillgängliga och kan erbjudas för de som inte har 

möjlighet till egen transport? 

 

Besöksmiljö (rutiner, lokaler) 

14. I vilken omfattning får intagna ta emot besök och telefonsamtal? 

15. Vilka besöksmiljöer (t.ex. besökslägenheter, lekrum) kan anstalten erbjuda? Är de 

lokalerna barnanpassade? Om svar ja: på vilket sätt?  

 Har man tagit hänsyn till barnens ålder vid barnanpassning? 

16. I fall föräldrarna bor med sina barn på anstalten: Finns det bostadsrum som är 

utformade för barns boende? Hur är de lokalerna barnanpassade? 
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17. Hur hanterar man telefonkontakt mellan föräldrar och deras barn?  

18. Har föräldrarna möjlighet att ringa kostnadsfritt eller behöver de betala?  

Om de behöver betala: hur finansierar föräldrarna de telefonsamtalen? 

19. Får de intagna föräldrarna ta emot samtal från deras barn? Hur ser sådana situationer 

ut?  

20. När det gäller både besök och telefonsamtal: får föräldrarna umgås med sina barn 

ostört eller finns det personal som bevakar? Vilka faktorer påverkar detta? 

21. När det gäller rutiner vid besök och telefonsamtal – gäller samma rutiner vid besök 

och telefonsamtal för både barn och andra personer? Kan du beskriva om det finns 

särskilda rutiner för kontakt mellan barn och föräldrar? 

22. På vilket sätt hanterar man eventuella presenter eller teckningar som barnen kan ha 

med sig till föräldern? 

23. Hur brukar barnen reagera vid besök på anstalten? 

24. Tar man hänsyn till barnens behov vid permissioner? Om svar ja: under vilka 

omständigheter gäller det? 

 

Föräldrarna 

25. För man dokumentation för den intagnes barn? Om svar ja: vad är det som 

dokumenteras? 

26. Erbjuds de intagna stöd i sin föräldraroll? Om svar ja: på vilket sätt? 

27. Finns det intresse hos de intagna att få stöd i sin föräldraroll? Om svar ja: på vilket 

sätt? 

28. Finns det skillnader i mötet mellan förälder och barn när det gäller de som söker stöd 

och de som inte gör det? 

29. Hur brukar föräldrar reagera när de ska få besök av sina barn? 

 

Övrigt 

30. Vad är din åsikt om hur man tar hänsyn till barnperspektivet på din arbetsplats? 

31. Vad anser du fungerar bäst gällande att ta tillvara på barnperspektivet på din 

arbetsplats? 

32. Vad skulle kunna förbättras när det gäller att ta tillvara på barnperspektivet på din 

arbetsplats? 

33. Finns det något mer du vill tillägga? 

 

 

Tack för din medverkan i denna undersökning! 

 


