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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka vilket stöd barn med frihetsberövade 
föräldrar kan få i Sverige och vilken betydelse dessa stöd kan ha för barnen. Tidigare 
forskning visar att den separation som uppstår när en förälder blir frihetsberövad kan påverka 
barnets anknytning. Denna påverkan kan ge konsekvenser för en lång tid, och barnen behöver 
därför stöd för att kunna hantera den nya situationen som har uppstått.  
 
Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med representanter från tre verksamheter som 
bedriver stöd till barn med frihetsberövade föräldrar. Studiens resultat visar att dessa barn var 
svåra att nå. Respondenterna upplevde att förändringar sker i barnens tillvaro när föräldrar 
eller barn kommit i kontakt med de olika verksamheterna och fått stöd. Verksamheterna har 
noterat att stödet leder till att barnens relation med föräldrarna förbättrats. Många barn kände 
även en lättnad över att få samtala i ett tryggt sammanhang. Slutsatserna som går att dra av 
denna studie är att stödverksamheterna i Sverige behöver få ta mer plats för att sprida 
information om denna grupp barn, vilket kan leda till en större medvetenhet om barnens 
behov av stöd. 
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1. Inledning 
I Sverige är det cirka 10.500 barn som lever separerade från sin mamma eller pappa på grund 
av förälderns frihetsberövande (Kriminalvården, 2010). Dessa barn är en bortglömd grupp 
som sällan förekommer i samhällsdebatten (Barnombudsmannen, 2004). Barn med 
frihetsberövade föräldrar kan få många problem och är därför oftast i behov av stöd (Murray, 
Farrington, Sekol & Rikke, 2009). Arditti, Lambert-Shute och Joest (2003) påpekar att till 
skillnad från ett barns separation vid en förälders död eller sjukdom, så framkallar ett 
frihetsberövande sällan sympati och stöttning från omgivningen. Det kan också vara så att 
familjens släkt och vänner inte är vetandes om vad som hänt och kan därför inte hjälpa till att 
stödja barnet (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010).  
 
Michelsson (2013) skriver att en del barn lever innan föräldern blir frihetsberövad i svåra 
miljöer där de utsätts för risker på grund av föräldrarnas livsstil. Föräldrarna ska vara barnens 
trygga bas och skydda dem för faror, trots detta är det många barn som oroar sig för hur 
föräldrarna mår (Schönbeck, 2010). Nesmith och Ruhland (2008) menar att ett 
frihetsberövande ofta skapar eller förstärker ett främlingskap mellan barn och förälder. 
Separationer från viktiga vuxna i barnets liv kan väcka starka sorgereaktioner och ge skador 
för en lång tid. En förälders frihetsberövande kan därmed framkalla smärta och längtan hos 
barnet (Melin, 1998).  
 
Barnen själva berättar att de främst behöver stöd med det känslomässiga som uppstår i 
samband med en förälders frihetsberövande (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). 
Björkhagen/Turesson (2009) belyser vidare att det är viktigt att denna målgrupp får hjälp med 
att bland annat prata om sina upplevelser. Schönbeck (2010) skriver att barn med 
frihetsberövade föräldrar som inte får stöd kan utveckla sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, bli överaktiva eller matvägra. Barnen har generellt ett behov av att 
hålla regelbunden kontakt med den frihetsberövade föräldern för att kunna känna tillit 
(Kriminalvårdsstyrelsen, 2000). Ett barn som oftast avvisas i sin anknytning kan även 
utveckla en negativitet till sig själv (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm/Mothander, 
2007). Murray et al. (2009) skriver att barnen behöver ärliga och tydliga förklaringar om 
varför föräldern är frihetsberövad för att inte bygga upp egna föreställningar om hur föräldern 
har det. Kriminalvårdsstyrelsen (2000) menar att barn ofta känner på sig om något inte 
stämmer, vilket i sin tur kan skapa en oro.  
 
Då en förälders frihetsberövande kan ge konsekvenser för barnet uppstod ett intresse hos oss 
att undersöka vilket stöd barn med frihetsberövade föräldrar kan få i Sverige, hur det stödet 
ser ut och vilken betydelse dessa stöd kan ha för barnen. Då det även är problematiskt att 
målgruppen uttrycks som bortglömd i samhället, ville vi vidare undersöka hur 
verksamheterna fångar upp dessa barn för att kunna ge dem stöd och synliggöra deras behov.  
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2. Syfte  
Syftet är att undersöka vilket stöd barn med frihetsberövade föräldrar kan få i Sverige och 
vilken betydelse dessa stöd kan ha för barnen. Detta kommer undersökas utifrån följande 
frågeställningar:  
 
2.1 Frågeställningar  
 

• Vilket stöd finns det enligt informanterna i Sverige för barn med frihetsberövade 
föräldrar, och hur ser det stödet ut? 

 
• Vilka effekter får dessa stöd för barnen enligt informanterna? 

 
• Hur når stödverksamheterna i Sverige ut till barn med frihetsberövade föräldrar enligt 

informanterna? 
 

2.3 Arbetsfördelning 
Arbetet har sedan start genomförts av oss båda, och vid varje ny del som utformats har vi 
diskuterat olika idéer med varandra. Det har även skett diskussioner om hur relevant material 
samt litteratur ska användas. När det kommer till intervjuerna är arbetet uppdelat eftersom att 
det kräver mycket tid. De fyra telefonintervjuerna delades upp lika och vid den fysiska 
intervjun var båda aktivt deltagande. Vi transkriberade lika många intervjuer vi själva gjort 
förutom den fysiska, där båda transkriberade halva var. Vi har även tagit del av varandras 
transkriberingar samt diskuterat likheter och skillnader mellan respondenternas svar.  
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3. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs relevant bakgrund som finns inom området. Till en början ges en 
fördjupning av begreppet frihetsberövad och socialt stöd. Vidare redogörs det befintliga 
stödet som finns till barn med frihetsberövade föräldrar. Till sist så beskrivs barns rättigheter, 
då det är en viktig del att definiera när det kommer till studier som rör barn. 

3.1 Frihetsberövad  
I Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (SFS 1998:714) 
definieras frihetsberövad till att en person är häktad, anhållen i minst 24 timmar eller sitter i 
fängelse. Kriminalvårdsstyrelsen (2000) skriver att frihetsberövad innebär att man inte kan 
använda sin tid till det man vill, och att man inte kan ha ett normalt umgänge som andra 
personer. I regeringens proposition (1997/98:105) skrivs det att frihetsberövad innebär att en 
person genom inspärrning eller övervakning är starkt begränsad till ett område eller är 
hindrad att förflytta sig utanför ett rum.  

3.2 Socialt Stöd 
Enligt House (1981) är socialt stöd ett begrepp som många generellt förstår men har 
svårigheter med att specificera. Det är i regel tydligt vilka personer som vi får stöd ifrån, och 
vilka vi ger stöd. Föräldrar är oftast den första källan som ger stöd och därefter kan stödet 
komma från vänner eller släktingar. Vi kan också få mer specifikt stöd från relationer, 
exempelvis då man behöver hjälp med något arbetsrelaterat från kollegor.  
 
House fokuserar på informellt stöd och inte professionellt, då han menar att det är informellt 
stöd som flest människor nämner är viktigast. Han benämner också att informellt stöd är som 
en prevention att hindra en person från att behöva professionellt stöd. House säger även att 
informellt stöd kan minska människors stress och förbättra hälsan. House (1981) delar upp 
stödet i olika kategorier; Emotionell, Instrumentellt, Informativt och Uppskattande stöd. 
Emotionellt stöd innebär att stöd ges i form av empati och kärlek. Instrumentellt stöd är att 
erbjuda hjälp med praktiska saker, vilket kan vara ekonomiskt stöd. Informativt stöd innebär 
att ge information som kan hjälpa personen att hjälpa sig själv, exempelvis att visa hur man 
går tillväga när man söker ett jobb. Uppskattande stöd innebär att man genom uppskattning 
stödjer en person till en positiv självbild, exempelvis genom att berömma en arbetskollega för 
ett bra jobb.  
 
Hedin (1994) skriver att en del forskare tycker att socialt stöd är handlingar i en social 
interaktion som tillfredsställer den andres behov. En del forskare menar att socialt stöd är 
resurser som utbyts i relationer. Nan Lins m.fl. menade att socialt stöd förmedlas i sociala 
relationer och gav följande definition:  
 

“Support accessibleto an individualthrough social tiestootherindividuals, groups and the lager 
community” (Hedin, 1994, s.29)  
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3.3 Befintligt stöd 
3.3.1 Kriminalvården 
Kriminalvården är en statlig myndighet som har ansvar för fängelse, häkte och frivård. Deras 
arbete är att göra samhället tryggare, säkrare och minska återfall i brott (Kriminalvården, 
2016). Kriminalvården måste själva eller i samverkan med andra ge föräldrar i fängelse en 
möjlighet att kunna utöva sitt föräldraskap (Melin, 1998). Myndigheten fokuserar på att 
stärka familjerelationer, vilket bland annat görs genom familje- och barndagar på anstalter 
och föräldracirklar (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). Schönbeck (2010) skriver att alla som tas 
in på anstalt, häkte eller blir aktuella hos frivården frågas om de har barn, men ingen statistik 
på detta förs. Kriminalvården ger främst stöd till den frihetsberövade föräldern medan de 
lokala verksamheterna stöttar barnen (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). 

3.3.2 Socialtjänsten 
I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1kap, §2, står det att barnets bästa särskilt skall beaktas 
vid åtgärder som rör barn. I 2kap, 1§, framgår det att varje kommun har det främsta ansvaret 
att ge enskilda den hjälp och stöd personen behöver. Vidare står det i 3kap, §6a, att det är 
socialnämnden som ska se till att det finns öppna insatser att tillgå för att möta barn och 
vårdnadshavares behov. I 5kap, §1, skrivs det att socialnämnden bland annat ska verka för att 
barns uppväxt sker under trygga och goda förhållanden. De ska också bedriva uppsökande 
verksamhet i förebyggande syfte för att barn inte ska riskera att fara illa. I 11kap, §5, står det 
att det är socialnämndens ansvar att se till att barn som utsatts för brott, bevittnat våld eller 
övergrepp av eller mot närstående ska få det stöd och hjälp barnet behöver. I 6kap, §1, lyfts 
det även fram att det är socialnämnden som ska se till att barn som behöver bo eller vårdas i 
annat hem tas emot i bland annat familjehem. 

3.3.3 Bufff 
Verksamheten Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelset) tidigare 
kallat Bryggan, startades år 1998 (Schönbeck, 2010). Idag finns verksamheten på åtta platser 
i södra Sverige (Se bilaga 5) (Bufff, u.å). Bufff är en stödförening till barn med 
frihetsberövade föräldrar som arbetar för att förbättra barns villkor. Hos Bufff väger alltid 
barnperspektivet tyngre än vuxenperspektivet då verksamheten alltid sätter barnens behov i 
centrum (Schönbeck, 2010). I verksamheten arbetar många som själva har haft en 
familjemedlem i fängelse (Bufff, u.å).  

3.3.4 Solrosen 
Solrosen är ett center inom Göteborgs räddningsmission som ger stöd till barn med 
frihetsberövade föräldrar och även till barnens anhöriga. Solrosen finns i Göteborg och i 
Örebro. Verksamheten arbetar efter barnkonventionens 3:e artikel som belyser att barnets 
bästa ska beaktas i beslut som rör barn (Räddningsmissionen, u.å). Barnombudsmannen 
(2004) skriver att på Solrosen sprids kunskap om barnens situation och deras behov.  

3.3.5 Kumulus 
Kumulus är en verksamhet i Umeå för barn som har eller har haft frihetsberövade föräldrar. 
Verksamheten ger även stöd till barnens föräldrar eller anhöriga. Personal på Kumulus är 
utbildade inom socialt arbete och har erfarenhet av att möta barn och familjer i svåra 
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situationer. Verksamheten arbetar även med opinionsbildning och kunskapsspridning (Öppen 
Gemenskap, 2014). 

3.3.6 Övrigt stöd 
Kriminalvården (u.å) har publicerat en lista över vart barn med frihetsberövade föräldrar kan 
vända sig för att få stöd och hjälp. Listan tar upp Rädda Barnen, Röda korset, 
barnombudsmannen, BRIS och www.jagvillveta.se. Rädda Barnen har ett centrum för barn 
och ungdomar i kris. Röda korset har en chatt för barn och unga upp till 25 år, där kan man 
prata med en jourhavande kompis och vara anonym. Barnombudsmannen finns för att 
företräda barns rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. BRIS kan man kontakta för att få 
stöd och dela med sig av sina tankar och erfarenheter. På hemsidan www.jagvillveta.se finns 
bland annat information om brott, hur det känns att utsättas för brott, vad som händer vid en 
anmälan och information om rättegångsprocessen. 

3.4 Barns rättigheter 
1989 antog FN barnkonventionen som trädde i kraft den 2 september 1990, efter flera års 
arbete att utveckla ett utlåtande om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett lagligt 
bindande dokument som kontrolleras av FN:s barnrättskommitté (UNICEF, 2009). 
Konventionen om barns rättigheter ger staterna en skyldighet att tillförsäkra alla barn ett liv 
utan diskriminering (Schönbeck, 2010). Enligt artikel 1 i barnkonventionen räknas alla 
människor under 18 år som barn. Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) definierar personer 
under 18 som barn.  
 
Av den 3e artikeln i barnkonventionen framgår det att barns bästa alltid ska komma i första 
hand vid alla åtgärder som gäller barn. Den 9e artikeln säger att barn inte ska skiljas mot sin 
vilja från sina föräldrar, om det inte anses vara nödvändigt för barnets bästa. Vidare står det i 
artikel 9 att om barnet är frånskilt från en eller båda föräldrarna, ska barnets rätt att 
regelbundet ha kontakt med sin förälder respekteras, om det inte går emot barnets bästa. 
Artikel 9 belyser också att om barnets förälder är frihetsberövad ska konventionsstaten på 
begäran, om det är lämpligt och inte skadligt för barnet, ge information om den 
frihetsberövade förälderns vistelseort. I artikel 12 skrivs det att barn som kan bilda egna 
åsikter ska få komma till tals i frågor som rör dem, med hänsyn till barnets ålder och mognad 
(UNICEF, 2009). 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel sammanfattas tidigare forskning som finns inom området. Forskningen lyfter 
fram separationen från den frihetsberövade föräldern och konsekvenser av detta. Vidare tar 
kapitlet upp risk och skyddsfaktorer. Till sist görs en jämförelse med fyra utvalda länder 
utifrån ett EU-projekt.  

4.1 Separation	
4.1.1 Separationen från den frihetsberövade föräldern	
Fängelsestraff är en händelse som bildar en separation mellan barn och förälder. Detta kan 
göra att ett trauma uppstår för barnet eftersom att en anknytningsperson försvinner. När 
anknytningspersonen försvinner under en kort eller lång period, försvinner också den person 
som ska hjälpa barnet att bearbeta känslorna som uppstår. Separationen som uppstår när en 
förälder grips av polis sker ofta plötsligt och utan att föräldrarna förberett barnen. Polisens 
gripande kan även många gånger inträffa utan hänsyn till barnen, vilket kan leda till att 
separationen blir en chock (Turesson/Björkhage, 2009). Jawett/Jaratt (1996) skriver att vid 
tillfälliga separationer mellan barn och föräldrar är det bra att så långt som möjligt i förväg 
prata med barnet. Barnet kan då förbereda sig och förutse vad som kommer att vara 
annorlunda när föräldern inte är där. Om en förälder är fängslad kan det också vara bra om 
båda föräldrarna berättar detta för barnet så att barnet förstår att de fortfarande är en familj.  

4.1.2 Konsekvenser av separationen 
En tidigare trygg anknytning som bryts när en förälder blir frihetsberövad kan vara svår att 
läka. En osäkerhet i tillvaron kan uppstå hos barnet då en familjemedlem plötsligt är fysiskt 
frånvarande. Anknytningen till föräldern under ett frihetsberövande kan bli ännu mer lidande 
ifall tiden innan har varit stökig och orolig (Kriminalvårdsstyrelsen, 2000). Föräldern på 
utsidan kan få en ökad betydelse för barnet. Barnet kan bland annat bli extra uppmärksam på 
förälderns känslor och ta på sig en vuxenliknande roll. Detta kan vara påfrestande för barnet, 
men även positivt då det kan ge en känsla av mening (Nesmith & Ruhland, 2008).  
 
Jarrat/Jewett (1996) skriver att barns direkta reaktioner efter en förlust är tydliga. De kan 
exempelvis känna separationsångest och få ökade svårigheter med att förstå och hantera 
känslor. Om inte barn får hjälp med att lösa sina problem kan en förlust bli något som har en 
långvarig verkan. Turesson/Björkhage (2009) menar vidare att barn har ett stort behov av 
stabila relationer under sin uppväxt för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Därför behövs 
hjälp med att anpassa anknytningen till föräldern efter de nya omständigheterna 
(Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). Det är också viktigt att barns kontakt till föräldern kvarstår 
under frihetsberövandet, då detta kan lindra konsekvenserna av separationen 
(Turesson/Björkhage, 2009).  
 
Schönbeck (2010) skriver att hur barn påverkas av att ha en frihetsberövad förälder bland 
annat beror på ålder, mognad och barnets relation till föräldern. Murray et al. (2009) menar 
att barn till frihetsberövade föräldrar kan bli utåtagerande, dra sig undan, nedstämda och 
oroliga. Turesson/Björkhage (2009) skriver att om barnets separation från föräldern är 
traumatisk eller otydlig reagerar ofta mindre barn med att gå tillbaka i sin utveckling. Äldre 
barn har enklare att hitta sätt att hantera situationen som uppkommit, då dessa barn kan ha 
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utvecklat band till andra vuxna som kan vara ett stöd. De äldre barnen kan lättare skapa sig 
en förståelse av det inträffade, men kan istället börja ställa orimliga krav på sig själva. Äldre 
barn kan även välja att hantera de känslor som uppkommer vid en separation på ett 
självdestruktivt sätt för att dämpa ångesten. 
 
Det finns en könsskillnad över hur pojkar och flickor hanterar separationer. Pojkar är mer 
sårbara i tidig barndom om de tvingas skiljas från sina föräldrar, och flickor är mer sårbara i 
tonåren. Pojkar har tre gånger så stor risk att utveckla kriminalitet än flickor och dubbelt så 
många flickor än pojkar får psykiska besvär vid 18 års ålder. Med psykiska besvär menas 
exempelvis ångest och depression. Flickor och pojkars sätt att reagera olika på separationer 
skapar även en skillnad på hur mottagliga och synliga de är för hjälpen. Pojkars problem är 
mer märkbara för omvärlden, vilket leder till att de snabbare får hjälp än flickor. Oftast får 
flickor sin hjälp när problemen blivit allvarligare (Turesson/Björkhage, 2009).  
 
4.2 Risk och skyddsfaktorer 
Riskerna av att växa upp med en förälder som begår brott kan vara att rättsuppfattningen för 
barnet påverkas, vilket kan leda till ett normbrytande beteende gentemot rättssystemet. Om 
föräldern däremot tar ansvar för sitt brott har barnet en möjlighet att utveckla en egen sund 
rättsuppfattning (Schönbeck, 2010). Murray et al. (2009) skriver att barn med frihetsberövade 
föräldrar har en större risk än andra barn att utveckla ångest och depressioner.  
 
Nesmith och Ruhland (2008) nämner att riskfaktorer för barn med frihetsberövade föräldrar 
bland annat är tidig alkoholdebut, dåliga betyg i skolan och ett aggressivt beteende. Det finns 
även olika skyddsfaktorer som kan hindra barnen från att hamna i riskzonen, exempelvis 
socialt stöd utanför familjen, bra relation mellan barn och förälder samt en positiv 
självkänsla. Schönbeck (2010) menar vidare att syskon, skolan och egna intressen är viktiga 
skyddsfaktorer. Syskon kan ge varandra trygghet och tröst. Skolan är en viktig skyddsfaktor 
och speciellt bra för de barn med bristande föräldrastöd, då det kan finnas andra vuxna i 
skolan som är lyhörda för om barnet har problem. Turesson/Björkhage (2009) menar däremot 
att det inte är vanligt att en person utvecklar allvarliga psykiska problem bara på grund av en 
riskfaktor, utan det krävs oftast flera riskfaktorer.  
 
Turesson/Björkhage (2009) lyfter riskfaktorer som gör att barn kan utveckla psykiska 
problem. Hon delar upp riskfaktorerna i tre kategorier: Individuell, Familjebaserad & 
Samhällelig. Individuell risk är exempelvis medfödda och biologiska problem. Det finns 
genetiska faktorer som kan öka risken för barn att utveckla psykiska svårigheter, exempelvis 
ADHD och autism. Ungdomar med dessa svårigheter som dessutom lever i en destruktiv 
omgivning, har större risk än andra att utveckla långvariga beteendeproblem. Familjebaserad 
risk är kopplat till vuxna och deras sätt att fungera som förälder. Exempel på familjefaktorer 
som är kopplade till utvecklingen av psykiska problem hos barn är trångboddhet och 
kriminalitet hos fadern. Samhällelig risk som kan påverka barns psykiska mående är 
exempelvis fattigdom och konflikter i samhället.  
 



12 
	

4.3 COPING-STUDIEN: En jämförelse mellan länder 
COPING (Children of Prisioners, Interventions & Mitigations to Strength Mental Health) var 
ett EU-projekt som pågick från 2010 till 2012. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar 
barn med frihetsberövade föräldrar har att hantera sin situation i Sverige, Tyskland, 
Rumänien och Storbritannien. Studien baseras på djupintervjuer med barnen och deras 
föräldrar. Det har också skett intervjuer med samhällsaktörer, fokusgrupper och en 
kartläggning av kriminalvården/samhällets interventioner. Nedan sammanfattas de mest 
relevanta material som går att koppla till vår studies syfte och frågeställningar.  

4.3.1 Barnens behov 
Barn med frihetsberövade föräldrar har ett stort behov av att få stöd från flera olika instanser i 
samhället. I studien framkommer det att i alla deltagande länder var de vanligaste behoven 
för barnen bland annat överlevnadsbehov (ekonomi och bostad), familje- och skolrelaterade 
behov (fritidsaktiviteter och relationer) samt behov relaterat till den psykiska ohälsan. 
Behovet av att få hjälp till att stärka familjerelationer var större hos de barn där bland annat 
det fysiska välmående samt självkänslan var bristande. De svenska barnen beskrev främst ett 
behov av att hantera de emotionella problem som uppstår i och med en förälders 
frihetsberövande, exempelvis magont, ilska och sömnproblem. Studien visar vidare att barnen 
i alla deltagande länder generellt hade en större risk än andra barn att drabbas av psykisk 
ohälsa (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). 
 
4.3.2 Kontakt med den frihetsberövade föräldern 
Det är i regel nödvändigt för barn att hålla kontakt med den frihetsberövade föräldern, och 
det är även viktigt att kontakten är regelbunden för att barnet ska kunna känna tillit 
(Kriminalvårdsstyrelsen, 2000). Att barnen besöker sin förälder i fängelse ger dem en 
möjlighet att kunna försöka uttrycka sina känslor om det inträffade. Besöken kan även göra 
att föräldern som är inlåst kan bearbeta det som hänt bättre och på så sätt hjälpa sitt barn mer 
(Turesson/Björkhage, 2009). Nesmith och Ruhland (2008) belyser att kontakten med en 
förälder i fängelset kan vara negativ, genom att en redan dålig relation försämras genom 
besvärliga och ytliga samtal.  
 
I Coping-studien (Kriminalvården, 2010) tas det upp att det tidigare i Sverige fanns något 
som kallades närhetsprincipen, vilket innebar att kriminalvården tog hänsyn till avståndet 
mellan den intagne föräldern och familjen på utsidan. Denna princip finns inte längre kvar 
och många barn har en lång resväg för att hälsa på sin mamma eller pappa. Detta gör att 
annan kontakt, såsom telefon och brev, blir viktiga för att barnet ska kunna bibehålla en 
relation med föräldern. Studien visar dock att i alla deltagande länder är telefonkontakten 
begränsad. Väldigt få anstalter och häkten erbjuder barn möjlighet att kunna ringa sin 
förälder när de behöver prata. Internet skulle kunna vara ett sätt för barn och föräldrar att 
hålla kontakt med varandra, då barn och unga ofta använder det som ett verktyg för att 
kommunicera. Däremot framkommer det i studien att internet som kommunikationsväg i 
dagsläget inte är möjligt i något utav länderna. 
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Barnen i COPING-studien hade olika erfarenheter av att besöka sin förälder i fängelset. En 
del barn såg fängelset som ett trevligt ställe med snäll personal, medan andra ansåg att 
fängelset var en läskig plats. I Sverige sker de flesta besök till intagna i separata besöksrum. 
Detta gör att barnen är beroende av tillgången till rummen för att kunna träffa sin förälder, till 
skillnad från andra länder där det finns så kallade besökscenter (Visitor´s centres). I ett 
besökscenter sker flera besök samtidigt i ett stort rum. Alla barn som deltog i studien beskrev 
kontakten med sin frihetsberövade förälder som betydelsefull, framförallt den personliga och 
fysiska kontakten. Trots att barnen uttryckte detta som viktigt innebar varje kontakt med 
föräldern ett hejdå och en ny separation (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). 

4.3.3 Interventioner 
COPING-studiens resultat visar att i Sverige och Storbritannien var andelen interventioner, 
alltså åtgärder och insatser, flera än i jämförelse med Rumänien och Tyskland. Det framkom 
att i de länder där interventionerna var flera hade barnen mindre behov av hjälp. Idag finns 
det inte tillräckligt med svenska samhälls- och fängelsebaserade insatser som riktar sig till 
barnen. De interventioner som finns från myndigheter, rättsväsendet och skolväsendet är inte 
uppbyggda utifrån ett familje- och barnperspektiv samt ojämnt fördelade över landet. Barnen 
har i regel endast tillgång till interventioner på de orter där stödverksamheter för denna 
målgrupp finns.  
 
Det framkommer vidare i studien att de intervjuade omsorgsföräldrarna var i behov av 
interventioner direkt efter gripandet och efter frigivning för att kunna stötta sina barn. Studien 
visar också att barnen lättare kan hantera situationen om de besöker sin förälder så kort tid 
som möjligt efter frihetsberövandet. I England tillämpas en rutin som tillåter familjen att göra 
ett så kallat ankomstbesök inom 24 timmar, vilket innebär att familjen får information om 
kriminalvården samt råd och stöd. En liknande rutin finns inte i Sverige 
(Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). 
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5. Teori 
I detta kapitel kommer studiens valda teori att presenteras. Anknytningsteorin är relevant då 
studien genomgående handlar om att stödja samt hjälpa relationen mellan barn och föräldrar.  
 
5.1 Anknytningsteorin 
Människolivet startar med anknytning (Wennerberg, 2010). Anknytning handlar om vårt 
behov av nära relationer och hur vi fungerar i dem (Broberg et al., 2007). Människors tidigare 
erfarenheter av relationer och anknytningar har betydelse i hur man förhåller sig till sig själv 
eller andra. Med tiden blir även anknytningen en del av vår personlighet (Broberg et al., 
2007).  

Anknytningsteorin utformades i början av 1950-talet av John Bowlby och Mary Ainsworth. 
Idag bedöms anknytningsteorin vara en av de viktigaste psykologiska teorierna som fokuserar 
på hur människor förhåller sig till närhet och omsorg. En trygg bas är det mest centrala och 
viktigaste begreppet inom anknytningsteorin. Begreppet innefattar förälderns förmåga att 
vara en bas för barnets nyfikenhet, samt att vara en säker hamn som barnet kan återvända till 
i uppkomst av oro och rädsla. Ainsworth stora bidrag till anknytningsteorin var bland annat 
hennes observationer om att barn som inte kan använda sin förälder som en trygg bas/säker 
hamn, tvingas utveckla olika strategier för att få så bra beskydd som möjligt av föräldern. 
Beroende på hur relationen till anknytningspersonen ser ut kommer barnet att utveckla en 
trygg eller otrygg anknytning (Broberg et al., 2007). Om individen får beskydd när den söker 
andras närhet kallas anknytningen trygg. Har barn en trygg anknytning är deras hantering av 
en separation väldigt varierande. En del barn blir upprivna, medan andra godkänner att få 
vara med en främling och kan ha roligt under tiden. Har barnet blivit ledsen av separationen 
förväntas barnet att söka föräldern vid återföreningen, och denna återförening med föräldern 
ger ett lugn. För att föräldern ska kunna vara en trygg bas för barnet måste föräldern ha visat 
att hen har hört, förstått och velat hjälpa barnet. Anknytningen kallas otrygg om barnets 
närhetssökande inte genererar till en ökad känsla av trygghet. Om anknytningen är otrygg ser 
barnet inte sin förälder som en trygg bas och kommer istället att undvika kontakt vid en 
återförening (Broberg et al., 2007).  

Bowlby identifierade den primära anknytningsrelationen som bandet mellan barnet och den 
som genom sin omvårdnad skyddar barnet. Enligt Bowlby är den första person barn knyter an 
till den biologiska mamman, även kallad den primära vårdnadshavaren, och senare under 
livet även till andra personer. En diskussion som varit genomgående i anknytningsteorin är 
hur många personer en individ kan knyta an till. Ett litet barn kan ha ett beteende som tyder 
på anknytning mot en person, men det i sin tur behöver inte betyda att barnet har utvecklat en 
anknytningsrelation. En förutsättning för att barn ska kunna utveckla en anknytning är att det 
måste finnas någon som ger trygghet, är tillgänglig, pålitlig och skyddar barnet vid fara. Att 
vara anknuten till någon är dock mer än att endast söka närhet och komma undan faror. Det 
är en av våra starkaste känslomässiga relationer i livet (Broberg et al., 2007).  
 
En kritiker mot Bowlbys anknytningsteori är J.R Harris. Enligt Harris är det inte bara 
föräldrarnas beteende och uppfostran som har en inverkan på hur barnet blir i vuxen ålder, 



15 
	

utan även gener har en betydelse. Hon menar att barn föds med särpräglade egenskaper som 
påverkar barnets utveckling. Barn delar 50 % av sina gener med var och en av sina biologiska 
föräldrar, vilket innebär att exempelvis barn som föds med anlag av aggressivitet har mest 
troligt aggressiva föräldrar (Harris, 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
	

6. Metod 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker att förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel 
(Kvale & Brinkmann, 2014). En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en 
intervjuguide (Se bilaga 3) över teman som ska beröras, men intervjupersonen har en stor 
frihet att utforma svaren på ett eget sätt. Forskaren har också möjlighet att ställa följdfrågor 
som intervjuguiden inte tar upp (Bryman, 2011). Intervjuguiden är utformad för att passa 
intervjupersonerna samt för att kunna få svar på studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuguiden är uppdelad i fyra rubriker och innehåller sammanfattningsvis 23 frågor. Alla 
dessa frågor har besvarats i samtliga intervjuer men ibland i blandad ordning eller så har vissa 
frågor vävts in i varandra. Det har även ställts följdfrågor för ett eventuellt förtydligande av 
något. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer är en flexibel intervjuprocess då 
den kan formas på olika sätt.  

6.1 Urval  
Urvalsmetoden som använts är ett bekvämlighetsurval. Denna metod består av personer som 
tillfälligt råkar finnas tillgängliga, vilket innebär att varje enhet i populationen inte har 
samma möjlighet att komma med i urvalet (Bryman 2011). För att få material till studien och 
svar på frågeställningarna har målgruppen varit personal på verksamheter som erbjuder stöd 
till barn med frihetsberövade föräldrar. Hänsyn har inte tagits till personalens ålder, kön eller 
utbildning eftersom att detta inte är relevant i studien.  

6.2 Tillvägagångssätt 
För att rekrytera intervjupersonerna användes olika strategier. Innan studiens början fanns en 
kontakt på verksamheten Kumulus i Umeå, denna kontakt blev även studiens utgångspunkt. 
Personal på Kumulus gav tips på andra stödverksamheter runt om i Sverige som gjorde ett 
liknande arbete som dem; Solrosen och Bufff. Ett mail om en intresseförfrågan att delta i 
studien (Se bilaga 1) skickades ut till Solrosen och Bufffs nio verksamheter runt om i 
Sverige. För att få ett innehållsrikt material kontaktades flera utav Bufffs verksamheter 
istället för bara en. Solrosen svarade på mailet att de kunde medverka, och fyra av nio Bufff 
verksamheter svarade. Därefter skickades ett informationsbrev ut (Se bilaga 2) till Solrosen, 
Kumulus samt de orter från Bufff som tackat ja. I informationsbrevet stod det bland annat att 
verksamheterna skulle återkomma med en passande tid för intervjun. Då endast Kumulus 
besvarade informationsbrevet, togs telefonkontakt med de resterande verksamheter, varav en 
Bufff verksamhet inte längre kunde delta. Telefonintervjuer bokades med Solrosen Göteborg, 
Bufff Stockholm och Bufff Värmland. Telefonintervjun med Bufff Västra Götaland bokades 
inte in då den genomfördes omgående vid första telefonkontakt. Intervjun med Kumulus i 
Umeå genomfördes på plats. Totalt genomfördes fem intervjuer med representanter från tre 
olika stödverksamheter.  
 
Vi delade upp arbetet kring telefonintervjuerna då det inte var möjligt att vi båda kunde 
medverka. Vid den fysiska intervjun var däremot båda närvarande samt aktiva. De 
semistrukturerade intervjuerna pågick mellan 20-60 minuter och spelades in genom en 
inspelningsfunktion på telefonen. Direkt efter att en intervju var genomförd transkriberades 
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den. Vissa överflödiga ord eller upprepningar som framkom under intervjun togs bort i 
transkriberingen, då det inte var relevant för resultatet. Att transkribera innebär att ändra från 
en form till en annan (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter varje transkribering skickades 
dokumentet vidare till intervjupersonen. Intervjupersonerna fick några dagar på sig att läsa 
igenom och komma med eventuella ändringar i intervjun. Inga sådana ändringar behövde 
göras.  

6.3 Analysmetod   
Intervjumaterialet analyserades enligt vad Kvale (1997) benämner som 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering bygger på att forskaren först läser igenom 
intervjun för att få en bild av helheten. Sedan bestäms meningsenheter som går att utläsa från 
intervjupersonens svar. Därefter formuleras teman som uttrycks i meningsenheterna. 
Tematiseringen försöker att ske utan fördomar och genom forskarens uppfattningar av 
intervjupersonens svar. Det som analyserats är transkriberingen av alla intervjuerna, både 
telefon- och den fysiska intervjun. Transkriberingarna blev mellan 8-15 A4a som sedan lästes 
igenom några gånger för att få en kontroll över materialet. Efteråt markerades 
meningsenheter i transkriberingarna vilka sedan genererades över till koder (Se bilaga 4). 
Kodning ger forskaren en möjlighet att bekanta sig med materialet i detalj och är idag den 
vanligaste formen av dataanalys (Kvale & Brinkemann, 2014). I kvalitativ forskning fungerar 
koder som etiketter på data (Bryman, 2011). Då kodningen var klar påbörjades 
kategorisering. Alla koder skrevs ut på enskilda papper och lades på ett bord. Detta för att 
kunna gå igenom koderna ytterligare en gång och få en överblick av materialet. I denna 
process valdes en del koder bort då de inte ansågs relevanta för studien eller beskrev samma 
sak. Därefter samlades koder som var liknande varandra i en hög och bildade en kategori som 
var passande för kodernas mening. Kategorierna var inte förutbestämda utan skapades utifrån 
kodernas likheter och upprepningar. En kategori är innehåll som delar en gemensamhet. 
Detta kallas även den latenta nivån som syftar till vad texten talar om (Graneheim & 
Lundman, 2004). Kategorierna är kopplade till studiens syfte. Slutligen bestämdes ett tema 
som var kategoriernas gemensamma kärna.  

6.4 Sökmotorer och sökord 
Vetenskapliga artiklar som varit användbara i studien har sökts genom sökmotorerna 
SocIndex och PsycInfo. De sökord som användes var: Attachment theory, parents in prison, 
mother in prison, jail, support children, needs, social support, children with parents in prison.  
 
Umeå Universitetsbiblioteks databas har även använts för att samla in relevant litteratur. 
Sökord som användes var: Förälder i fängelse, separation från förälder, frihetsberövad, 
mamma i fängelse, frihetsberövade föräldrar, anknytning, anknytningsteori, stöd, socialt stöd.  
Sökmotorn Google har varit till hjälp för att leta vetenskapliga artiklar med samma sökord 
som nämnt ovan, samt för att finna information om de intervjuade stödverksamheterna. Lagar 
och propositioner sökts via Riksdagens hemsida.  

6.5 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten i en studie av fyra delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. 
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Trovärdigheten i en studies resultat inkluderar att forskaren säkerställer att forskningen 
utförts i enlighet med de regler som finns. Det inkluderar även att man redogjort för 
resultaten till de informanter som deltagit, för att kunna få en bekräftelse på att forskarens 
uppfattning om det inhämtade materialet är rätt (Bryman, 2011). Efter varje intervju 
transkriberades materialet direkt av den person som utfört intervjun för att undvika 
missförstånd. Som nämnt i tillvägagångssättet skickades transkriberingarna sedan till alla 
intervjupersoner, så att respondenterna kunde läsa igenom och kontrollera materialet. Detta 
för att säkerställa att de nedskrivna svaren var rätt tolkade. 
 
Överförbarhet innebär fylliga redogörelser, vilket ger andra personer resurser som de kan 
använda till hjälp för att göra en bedömning över hur överförbart ett resultat i en studie är till 
en annan miljö (Bryman, 2011). I denna studie har flera respondenter fått besvara frågorna. 
Detta har genererat till flera vinklar och en djupare bild av det sociala området. 
Respondenterna kommer från olika verksamheter i Sverige, men även från samma 
verksamhet fast på olika orter. Det går däremot att diskutera om fem respondenter är 
tillräckligt för att känna en säkerhet över att överföra resultatet på en annan social miljö. Det 
är också rimligt att fundera på om fler respondenter hade gett ett större djup av materialet, 
eller om det är respondenternas svar som är avgörande. Den semistrukturerade 
intervjumetoden som användes i studien gav även möjlighet till att ställa följdfrågor, så att 
frågorna kunde förtydligas och göras djupare om ett svar inte blev tillräckligt ingående. 
Sammantaget går det möjligtvis att dra likheter från denna studies resultat till andra 
kontexter, men resultat går aldrig att generalisera. 
 
För att forskarna ska kunna göra en bedömning om pålitligheten i en studie ska det finnas ett 
granskande synsätt. Med detta menas att det finns en tillgänglig redogörelse av alla faser i 
processen (Bryman, 2011). Det går inte att säkerställa pålitligheten i denna studie, men 
studien strävar efter det genom att alla faser som är uppställda har diskuterats mellan 
forskarna. Exempelvis har materialet som använts granskats och undersökts om det är en bra 
källa eller inte. I metoddiskussionen finns även aspekter med som ger läsaren en inblick om 
forskarnas medvetenhet om brister och styrkor i studien.  
 
Konfirmering innebär att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk 
inriktning påverka slutsatsen i en undersökning (Bryman, 2011). I studien är resultatet byggt 
på respondenternas svar och av relevant material. Det förekommer inga medvetna personliga 
värderingar eller vinklar från forskarnas sida. 
 
6.6 Etiskt ansvar	
Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen i Sverige. De fyra kraven kallas; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om deras 
uppgift i studien, vilka villkor som finns för deras deltagande samt information om studien 
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som kan tänkas påverka deras vilja att delta. Personerna ska bland annat informeras om att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenterna i den aktuella studien fick medskickat ett informationsbrev efter att de tackat 
ja till att medverka i studien (Se bilaga 2). För den respondent där intervjun blev inbokad med 
kort varsel efter en första telefonkontakt, lästes informationsbrevet upp muntligt. Innan varje 
intervju upprepades även syftet med studien samt deras rätt att avbryta eller neka att besvara 
en fråga.   
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från undersökningspersonen 
(Vetenskapsrådet, 2002). De deltagande personerna i denna studie en intresseförfrågan via 
mail. Efter de tackat ja togs ytterligare en kontakt där de blev tillfrågade igen. Innan 
intervjuerna påbörjades inhämtades ett samtycke om att få spela in. I slutet av intervjun 
fördes även en diskussion med respondenterna om de godkände att verksamhetens namn samt 
ort syntes i studien. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att användningen av etiskt känsliga uppgifter om enskilda ska 
behandlas med försiktighet. Personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 
2002). I studien är inte namn nämnda och respondenterna blev inte tillfrågade att redogöra för 
personuppgifter, då det inte har relevans till studiens syfte. Verksamhetens namn nämns i 
vissa delar i studien, däremot tillskrivs intervjupersonen som arbetar på verksamheten som 
‘personal’, ‘intervjuperson’, ‘respondent’ eller ‘informant’. Att ha med verksamheternas 
namn samt ort i studien skulle kunna ge en känsla av att verksamheterna pekas ut, eller att det 
blir lättare att återkoppla vem personen som ställt upp i intervjun är. Vi anser dock att det ger 
mer nytta än risk att ha skrivit ut verksamheterna på en del ställen, då det är av relevans med 
koppling till vårt syfte att visa omfattningen av det insamlade materialet. Vi har inte heller 
ställt några känsliga frågor angående verksamheternas klienter eller frågor som kan uppfattas 
känsliga för verksamhetens arbete. Det vi undersökt är generella fakta om verksamheternas 
stödarbete, och vi anser att våra intervjupersoner har givit bra svar som inte går att återkoppla 
till någon eller något speciellt som kan vara av känslig karaktär.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) tar upp under konfidentialitet att det handlar om 
överenskommelser som görs med de deltagande angående vad data ska användas till. Alla 
våra intervjupersoner blev informerade om vad deras svar skulle användas till och hur 
materialet skulle ställas upp i studien. Vidare blev de informerade om att det inspelade 
materialet endast skulle lyssnas igenom en gång och sedan tas bort. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast får användas för forskningen och 
inte utlånas för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes 
genom att de medverkande respondenterna blev informerade innan om att materialet endast 
skulle användas i studiens syfte. 
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7. Resultat 
I detta kapitel kommer studiens insamlade material att redovisas. Den information som 
framkommit i studien har resulterat i nio rubriker. Informationen som respondenterna givit 
om det stöd de erbjuder presenteras separat utifrån vardera verksamhet under rubriken ”7:5 
Verksamheternas stöd”. Anledningen till uppdelningen är på grund av att stödet som 
verksamheterna erbjuder skiljer sig åt. Under övriga rubriker i resultatdelen är informanternas 
svar sammanvävda med varandra. 

7.1 Verksamheternas målgrupp 
De tre verksamheter som varit i fokus för denna studie har samma målgrupp: Barn och 
ungdomar som har eller har haft en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller inom 
frivård. Enligt artikel 1 i barnkonventionen är man barn upp till 18 år, men informanterna 
menade dock att de aldrig skulle sluta ge stöd till någon enbart för att barnet inte uppfyller en 
viss ålder. Personal på Bufff: 
 

“Vi slänger inte ut barnen när de har fyllt 18 utan de barnen får vara kvar, men få stöd på ett 
 annat sätt.” 

 
Vidare berättade personal på Kumulus: 
 

“Det finns inte en chans att vi nekar någon som är 20 eller precis 18 år fyllda.” 

7.2 Hur verksamheterna når barn till frihetsberövade föräldrar 
Alla informanter var enade om att det är svårt att nå ut till barn med frihetsberövade föräldrar 
och att det är ett ständigt pågående arbete. Personal på Bufff berättade även i en av 
intervjuerna att det finns ett mörkertal i denna målgrupp som verksamheterna aldrig kommer 
åt: 
 

“Kriminalvården blev tvungen att registrera alla föräldrar som dömts till fängelsestraff om de 
hade barn. Registrerat idag finns det ca 30.000 barn som har en eller båda sina föräldrar i 

fängelse. Bortsett från detta finns ett stort mörkertal, barnen räknas inte in när föräldrarna blir 
häktade eller hamnar i frivården, inte heller när barnens styvföräldrar, farmor, mormor eller 
syskon blir intagna. Ett stort antal barn har äldre syskon som sitter i fängelse. Så mörkertalet 
är minst det dubbla, om inte mer, av barn som är påverkade av att ha en familjemedlem som 

är dömd.” 
 
En informant berättade att arbetet att nå yngre barn är lättare än arbetet att nå ungdomar. 
Anledningen till det är att yngre barn oftast kommer till stödverksamheterna tillsammans med 
sina föräldrar. När det yngre barnet sedan fått en första kontakt har verksamheten möjlighet 
att erbjuda stöd. Barnet får sedan själv ta ställning till om denne vill ta emot stödet. 
Informanten menade att det är svårare att nå ungdomarna då de oftast inte kommer dit med 
sina föräldrar, vilket innebär att ungdomen själv behöver ta steget till att söka upp 
verksamheten.    
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En informant menade vidare att verksamheten själv inte får kontakta barn och ungdomar som 
kan ha ett behov av stöd, utan att kontakten i regel ska gå via föräldrarna. Personal på Bufff 
berättade:  
 

“Vi säger ju inte nej till barnen om de vill komma själva, men vi får inte ta kontakt med barn 
och ungdomar själva, vi måste gå via en vuxen. Ibland kan man få höra om ett barn/ungdom 

och tänka att hen behöver prata om det men vi får inte ta den kontakten.” 
 
Alla informanter nämnde kriminalvården, som även är verksamheternas samverkanspartner, 
som en viktig del i arbetet att nå barnen. Stödverksamheterna besöker anstalter och häkten på 
uppdrag av kriminalvården. Detta innebär att verksamheterna kan ge information om deras 
stöd till den frihetsberövade familjemedlemmen, som i sin tur kan ge informationen vidare 
till övrig familj på utsidan. 
 
Ytterligare samverkanspartners som informanterna nämnde var socialtjänsten och skolan. 
Socialtjänsten och stödverksamheterna utbyter information mellan varandra, bland annat 
genom att verksamheterna ser till att socialtjänsten får information om stödet som de 
erbjuder. Verksamheterna såg samverkan med skolan som en viktig del då det är i skolan 
barn återfinns. En informant berättade att de brukar bjuda in skolornas kuratorer på 
studiebesök hos dem och att man även har kontakt med elevhälsan. Trots kontakt med skolan 
var alla informanter överens om att det är en svår verksamhet att samverka med. Personal på 
Kumulus berättade: 
 

“Ja, skolan är svår. Det är inte lätt att få komma in och informera i en arbetsgrupp. Desto fler 
lärare som vet om att den här frågan finns, desto bättre. Det är dock trögt. Jag tänker att 

skolan har mycket med sitt och så kommer en fråga som inte riktigt känns som deras område. 
Det finns rektorer som har sagt att det är ett jättebra projekt, men hos oss är denna fråga inte 
riktigt aktuell. Även fast jag vet att på just den skolan finns det i dagsläget två barn som är 

inom vår verksamhet.” 
 
Övriga sätt att nå barnen som informanterna nämnde var till exempel via lokala media, 
medverkan på olika marknader/mässor, medlemskap på olika sociala medier, genom att ingå i 
nätverk med olika föreningar/organisationer och sprida information till professionella som 
arbetar med barn. 

7.3 Förhållningssätt till barnets bästa 
Under intervjuerna framkom det att en gemensam punkt för alla verksamheter var att de 
grundar sitt arbete utifrån FN:s barnkonvention artikel 2: Barnets bästa ska beaktas vid alla 
beslut som rör barn.  
 
Alla informanter tyckte att vad som räknas som barnets bästa är en central och svår fråga att 
besvara, men de var överens om att barnets bästa främst handlar om att stå på barnets sida. 
Personal på Bufff berättade: 
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”Barnets bästa handlar om att låta barnet vara delaktig i det som sker runt barnet, att barnets 
röst ska bli hörd. Barnets önskan och åsikter ska lyftas fram och tas på allvar. Det tycker jag 

är det viktigaste.” 
 
Vidare berättade personal på Bufff att man i frågan om barnets bästa ibland kan känna 
osäkerhet: 
 

“Advokater och domare har ringt mig i samband med vårdnadstvister. Just detta med ”Vad är 
barnets bästa?”, ”Kan ni säga vad som är barnets bästa?”, det blir en stor rädsla kring dessa 
tankar. ”Är det för barnets bästa att få träffa sin förälder?” Detta är så himla svårt. Det man 

skulle vilja är att få prata med barnet själv, men oftast handlar det om yngre barn som kanske 
inte kan föra sin talan. Då har man en förälder som vill skydda dem från den ena föräldern, 

samtidigt kanske man har ett barn som verkligen skulle behöva träffa sin pappa för att det är 
fortfarande hans pappa. Även om pappan är dömd för våldsbrott, så kanske han kan vara en 

jättebra förälder. Samtidigt är man så rädd, det upplever jag i vårdnadstvister, att det är rädsla 
för att säga ja, det kanske blir fel. Det leder till att man backar istället. Vi tror att man inte ska 

behöva vara så rädd så länge barnet alltid får stöd. Inget barn ska ensam behöva åka till en 
anstalt eller åka med en mamma som kanske känner sig hotad eller så, det är viktigt att 

föräldrarna och barnen får stöd av socialtjänsten eller oss om man känner oro.” 
 
En informant berättade att det ibland är lätt att avgöra vad som är barnets bästa, men ibland 
riktigt svårt. Det viktigaste är att inte skynda sig fram utan att varje utredning som handlar 
om barns bästa sker med noggrannhet. Personal på Solrosen berättade: 
 

“Vi får hela tiden fundera vad barnets bästa egentligen är i den specifika situationen. Det 
måste få ta tid och vi måste vara väldigt noga med att lyssna in barnet och de personer som 

finns omkring.” 
 
Majoriteten av intervjupersonerna var eniga om att man behöver se utifrån det enskilda barnet 
för att avgöra vad som är barnets bästa. En informant berättade att det är upp till rätt instans 
att avgöra. Exempelvis kan socialtjänsten vara behjälplig med ett utlåtande till 
kriminalvården i frågan om det är rätt att ett barn har kontakt med sin frihetsberövade 
förälder eller inte. Personal på Kumulus sa: 
 

“Barn har vissa behov och om det är tryggt och man får sina behov tillgodosedda, samt vad 
barnet själv önskar och vill, då börjar man nog närma sig barnets bästa.” 

7.4 Konsekvenser för barn med frihetsberövade föräldrar 
De konsekvenser som uppstod för barn i och med en förälders frihetsberövande såg olika ut. 
Det som spelade in kunde vara barnets ålder samt att varje barn är en egen individ, vilket 
innebär att problemen som uppstår inte uteslutande blir lika för alla. Däremot kunde några 
gemensamma problem hos barnen av både praktisk och känslomässig karaktär identifieras. 
En av informanterna menade även att det kan vara svårt att veta om problemen som uppstår 
beror på att barnet har en frihetsberövad förälder, eller om det är något annat i livet som 
spelar in. 
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Nästan alla informanter nämnde att en konsekvens som gick att urskilja hos barnen var 
saknad och längtan efter den frihetsberövade föräldern. Det var kämpigt för barnen att inte 
kunna ringa och träffa sin förälder när man vill. Majoriteten av informanterna kunde även se 
att en konsekvens hos barnen var oro. Denna oro bestod bland annat över det inträffade, hur 
den frihetsberövade föräldern mår och över omgivningens reaktion. Barnen kunde dessutom 
känna en ängslan över praktiska problem i vardagen, som i sin tur kan skapa svårigheter med 
koncentrationen. Personal på Kumulus berättade: 
 

“Frågor som andra barn inte tänker på. Vem ska hämta mig efter skolan? Kommer någon att 
hämta mig efter skolan? Självklara saker för andra barn, men ett stort orosmoment för barn 

med en frihetsberövad förälder. Detta leder till att det kan bli en svårighet att koncentrera sig 
på sådana saker som matte.” 

 
En återkommande konsekvens som informanterna hade uppmärksammat var att barnen 
känner skam och tar på sig skulden över det som den frihetsberövade föräldern har gjort. 
Barnen förstod inte alltid att det inte är deras fel. Personal från Solrosen berättade: 
 

”En del barn kan tro att det nästan syns utanpå dem. Det är den här skammen som kommer på 
nått sätt och sedan lägger sig som en känsla av att de är fel.” 

 
I majoriteten av intervjuerna nämndes även ekonomi som en konsekvens eftersom att en i 
familjen är frihetsberövad, vilket kan innebära att familjen exempelvis inte kan åka iväg på 
semesterresor. 
 
En del av informanterna kunde även se en skillnad i konsekvenserna för barnen utifrån om 
det var barnets mamma eller pappa som var frihetsberövad, medan informanter i andra 
verksamheter inte kunde se någon sådan skillnad. Personal på Bufff berättade: 
 

“Det kan bli en större förändring om det är så att mamman hamnar i fängelset, om det inte finns en 
pappa som kan ta hand om barnet. Detta kan leda till en familjehemsplacering eller att en annan 
släkting tar hand om barnet. Anknytningen till sin mamma är väldigt stark i många fall, kanske 

starkare än den anknytningen som finns till sin pappa. Det kanske kan vara så att det blir en större 
förändring i ens liv om det är så att mamman har varit omsorgspersonen i familjen innan. Men vi 

möter också barn där pappan är välfungerande och tar hand om sitt barn när mamman är i fängelset.” 
 
En annan viktig del att lyfta är att en förälders frihetsberövande också kan leda till positiva 
konsekvenser för barnet. Personal på Solrosen berättade: 
 

“En del barn tycker att det är väldigt skönt att föräldern är i fängelset, för då vet barnet vart de 
har sin förälder. I en familj där det har varit väldigt oroligt, med exempelvis våld, kan det 
kännas lugnare för barnet om föräldern inte är hemma. Det kan vara någonting positivt.” 
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7.5 Behov och reaktioner som uppstår för barnet på grund av förälderns 
frihetsberövande 
I intervjuerna kunde informanterna identifiera några behov som var gemensamma hos barn 
med frihetsberövade föräldrar. De upplevde att barnen hade ett behov av att bli av med sin 
skuld och förstå att de inte har något med frihetsberövandet att göra. En informant 
förtydligade att det kan finnas ett behov av att träffa andra barn med frihetsberövade 
föräldrar, för att barnen inte ska känna skam över sin egen situation. Detta gör att barnen får 
vara en del av en gemenskap och inte behöver känna sig utanför. Informanterna kunde även 
se ett behov av att få information, förklaringar och en förståelse för att situationen som 
uppkommit ska bli begriplig. Personal på Bufff berättade: 

 
“Barnen behöver få veta att de själva inte har någon skuld i det som har hänt. Vilket många 
barn känner. De tar på sig skulden för det som den frihetsberövade familjemedlemmen har 
gjort. Detta leder till att barnen måste försöka få en förståelse för att det familjemedlemmen 

har gjort inte har någonting med barnet att göra. Samt lägga ansvaret där det hör hemma - hos 
den vuxne som har begått brottet.” 

 
Alla informanter var eniga om att barnen hade ett behov av att få uttrycka sina känslor och bli 
lyssnade på. De lade vikt vid att barnen behövde få prata om det som har hänt i ett tryggt 
sammanhang och inte förminskas. Majoriteten av de intervjuade i verksamheterna nämnde 
också att barnen behövde hjälp med att hantera de motstridiga känslorna som lätt kan uppstå 
inför den frihetsberövade föräldern. Personal på Bufff berättade: 
 

“Det kan uppkomma många motstridiga känslor. Exempelvis: Jag är arg på min pappa, han 
har svikit oss, varför gjorde han så och samtidigt kommer en känsla av saknad och att barnet 
älskar sin pappa. Detta kan leda till att det blir svårt att få ihop alla tankar i huvudet. Vi kan 

då prata om att det är såhär många barn känner och att det är okej att känna så. Vi ser att 
många barn som får utrymme att prata och lyssna utvecklas på olika sätt och att de blir mer 

öppna.” 

7.6 Barnets kontakt med den frihetsberövade föräldern 
Alla verksamheter utgår från FN:s barnkonvention om barnets bästa i frågan om barnen ska 
ha kontakt med sin frihetsberövade förälder eller inte. Personal på Bufff berättade: 
 

“Det viktigaste är ju att det är till barnets bästa. Alla barn har rätt till sina föräldrar. Barn har 
rättigheter, föräldrar har skyldigheter. Så länge ett barn vill träffa sin förälder, vilket måste 

vara det grundläggande, att barnet själv vill ha kontakt eller träffa sin förälder - Så absolut har 
det barnet rätt till det.” 

 
En informant berättade att kontakten med föräldern är viktig för att kunna bibehålla en god 
relation. En annan informant berättade vidare att ett fängelse kan vara en olämplig miljö för 
barn att vistas i, trots detta är det av vikt att barnet har kontakt med den frihetsberövade 
föräldern.  
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Under intervjuerna framkom det även att barn kan hålla kontakt med sin frihetsberövade 
förälder på olika sätt. Barnen kan besöka sin frihetsberövade förälder i fängelset, ringa, skriva 
brev och skicka teckningar. Personal menade också att de i vissa fall kan följa med barnet till 
fängelset för att besöka föräldern, om barnet vill det eller om det inte finns någon annan 
vuxen som kan följa med. Det finns också möjligheter att förälder och barn kan träffas i de 
olika verksamheternas lokaler vid permissioner. Personal på Bufff berättade: 
 

“Har man inte haft kontakt på länge så är det viktigt att man träffas på en neutral plats och 
börjar umgås och bygga upp en relation igen. Våra lokaler är öppna för sådana träffar.” 

 
Om ett barn blir familjehemsplacerat kan detta få konsekvenser för kontakten mellan barn 
och förälder. Detta kan bero på att den frihetsberövade förälderns relation med 
familjehemsföräldrarna kan vara dålig, och då bibehålls inte kontakten med barnet på samma 
sätt som tidigare. Alla intervjupersoner var tydliga med att det ibland inte är till barnets bästa 
att ha kontakt med sin frihetsberövade förälder. Personal på Solrosen berättade: 
 

“Det finns fall där barn inte ska ha kontakt med sin förälder och man måste skydda barnet 
istället. Då är det också väldigt viktigt att inte forcera att ”Här ska barnet minsann träffa sin 
förälder”, eller lyssna in vad föräldrarna själva vill. Det är många föräldrar som vi träffar ute 
på anstalter som kanske levt i missbruk och hävdar att denne har rätt att träffa sitt barn. Då 

kan vi känna ”Men hallå, vänta nu”. Ibland får vi bromsa föräldrar. Det är inte din rätt det här 
handlar om. Vi måste hela tiden försöka utgå ifrån barnets rätt. Vi måste vara lyhörda och 

lyssna in om det har varit en tid där man inte har träffat sin förälder. Det kan vara så att barnet 
själv har bevittnat något som föräldern har gjort och är rädd för att träffa sin förälder.” 

 
7.7 Verksamheternas stöd 
Utifrån intervjuerna visade det sig att de tre verksamheternas stöd skiljde sig åt. Detta kunde 
bero på vad verksamheten har för resurser och antalet aktiva barn. Det som alla verksamheter 
hade gemensamt i sitt stöd är att de utgår ifrån barnet. 

7.7.1 Stödmetoder inom Bufff 
I intervjuerna framkom det att en stödgruppsmetod som Bufff erbjuder är Emilia-träffar. 
Personalen förklarade att Emilia-träffar är en träff där det tittas på en film. Filmen handlar om 
Emilia och hennes lillebror Simon som har en pappa i fängelset. Efter filmens slut så 
genomförs det övningar som är kopplade till filmens handling. Denna träff kan ske både 
enskilt, i grupp eller tillsammans med barnet och barnets förälder. Träffen formas så att det 
passar barnets ålder och mognad. 
 
Informant från Bufff berättade vidare att de i sitt arbete utgår från en egen pedagogisk 
stödgruppsmodell: “Har alla här en förälder i fängelset?”1 Stödgruppsmodellen är anpassad 
efter Bufffs målgrupp och tar upp olika teman, som exempelvis kriminalitet och motstridiga 
känslor. Personal på Bufff berättade: 
																																																								
1 Detta material går att återfinna i: Schönbeck, T. (2010). Har alla en förälder i fängelse? En stödgruppsmodell för barn med 
frihetsberövade föräldrar. Stockholm: Riksbryggan. 
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“Vi såg att behoven och erfarenheterna för barn när det gäller kriminalitet skiljde sig en aning 

i jämförelse till missbruk, alkoholmissbruk/drogmissbruk. Detta finns det många 
stödgruppsmodeller för. Vi har därför utvecklat den lite så att den passar just våra barn.” 

 
I intervjuerna framkom det vidare att Bufff erbjuder, förutom Emilia-träffar, även gruppstöd. 
Stödgrupperna är uppdelade för barn mellan 10-13 år och för ungdomar mellan 13-18 år. 
Gruppträffarna sker 10 gånger under en termin. En informant från Bufff berättade att 
gruppträffarna är till för att barnen ska få dela med sig av vad de själva vill. Gruppen får även 
en gång i månaden välja en valfri aktivitet. 
 
En intervjuperson från Bufff informerade om öppet hus. Öppet hus innebär att det är öppet i 
verksamhetslokalen varannan vecka, för antingen medlemmar eller nya medlemmar som vill 
fika eller prata en stund med personalen. En personal benämnde också vikten av att göra 
roliga saker i stödarbetet: 
 

“Vi har även fester vid högtider. Exempelvis: julfester och halloweenfester. Det är ett viktigt 
fokus för oss att ha roligt, att göra roliga aktiviteter! Många familjer är ensamma, man har 

förlorat en familjemedlem, man känner saknad och känner sig utanför. Då kan det vara skönt 
att få komma på en påskfest - få träffa andra, äta, pyssla och leka. Vi har fester alla högtider 

och även en lägerverksamhet. Ett läger på sommaren under en vecka som vi haft många år nu 
och ett helgläger under en helg på hösten. Precis som allt annat har våra lägerverksamheter 

mycket fokus på lek och skoj.” 
 
Utöver detta berättade en informant att Bufff erbjuder enskilda samtal, samt stödsamtal via 
telefon. Verksamheten har även nyligt utvecklat en chatt dit alla i nuläget kan vända sig två 
dagar i veckan. 

7.7.2 Stödmetoder inom Solrosen 
Utifrån intervjun med Solrosen framkom det att verksamheten arbetar mycket med ett 
pedagogiskt program när de ger barnen stöd i grupp. Det pedagogiska programmet heter CAT 
(Children Are People Too) och kommer från Kanada. Solrosen har anpassat programmet efter 
sin målgrupp, samt efter de svenska förhållandena. I intervjun berättade personal på Solrosen 
att de med hjälp av det pedagogiska programmet kan samtala om exempelvis olika känslor 
och hur man kan hantera dessa, hur det är att ha en förälder i fängelse och hur olika familjer 
kan se ut. All personal på Solrosen är också utbildad i en metod som heter Tejping. Tejping 
innebär att barnen genom små figurer och rekvisita kan beskriva olika situationer som har 
hänt och även visa vilka känslor som uppstod i situationen. Musik är ytterligare en metod 
som används för att hjälpa barnen att bearbeta det som hänt. Genom att låta barnen skriva 
texter och skapa musik får de uttrycka sig, berätta sin historia samt få distans till det som har 
hänt.  
 
En ur personalen på Solrosen är även utbildad i att hjälpa mammor med anknytning till deras 
barn, och hur mammorna kan tolka/svara på barnets signaler. Utifrån detta kommer Solrosens 
verksamhet snart starta upp mamma-barngrupper. Vidare erbjuder Solrosen individuella 
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stödsamtal och krissamtal, både till barnen och barnens föräldrar. Samtalen kan pågå 
regelbundet under korta och långa perioder.  
 
I övrigt erbjuder Solrosen barngrupper, lovaktiviteter, familjeläger/barnläger, anhörigstöd och 
högtidsfester. Även föräldragrupper erbjuds hos Solrosen då personalen är utbildade i 
kriminalvårdens föräldragruppsmaterial. Informanten berättade även att Solrosen arbetar på 
Sagsjön, som är en kvinnoanstalt:   
 

“En gång i veckan är vi där ute och har en del samtal med mammor. Både enskilda samtal, 
men även stöd till mammorna, särskilt till dem som har barn med sig på anstalten. En del har 
inte kontakt med sina barn, men har en önskan om det. Samtalen har till stor del inriktning på 

föräldraskapet och hur det kan se ut, men även hur det går att vara en god förälder på 
avstånd.” 

7.7.3 Stödmetoder inom Kumulus 
Utifrån intervjuerna framkom det att Kumulus inte utgår från någon specifik stödmetod. 
Däremot använder de sig av olika övningar som passar för målgruppen, samt material från 
olika ledarutbildningar som är kopplade till barnstöd. Även Bufffs stödgruppsmodell: “Har 
alla här en förälder i fängelset?” kan användas ibland. Stödsamtalen med barnen är en 
blandning av övningar, lek, pyssel och samtal. Det erbjuds både individuella och 
gemensamma träffar med andra barn. De enskilda träffarna sker ungefär varannan vecka och 
de gemensamma träffarna sker var tredje/fjärde vecka. De gemensamma träffarna kan gå ut 
på, som även Solrosens verksamhet arbetar med, att jobba med olika små figurer som barnen 
kan använda för att prata om sin familj och sin situation. Mycket stöd sker även genom 
telefonsamtal. 

7.8 Stödets betydelse för barn med frihetsberövade föräldrar 
Alla informanter från verksamheterna var eniga om att de kan se, både utifrån vad barnen 
själva berättar och vad personer i barnens närmsta omgivning vittnar om, att deras stöd 
hjälper barnen. En del av informanterna uppmärksammade att stödet är betydelsefullt i den 
mening att barn får träffa andra barn i liknande situation. Detta gör att barnen får ingå i ett 
tryggt sammanhang där de kan prata öppet om det som hänt och känna gemenskap utan att 
någon dömer dem.  
 
I intervjuerna framkom det även att genom stödet får barnen information och möjlighet till att 
ställa frågor. Vilket gör att saker och ting kan bli tydligare eller att sanningen kan komma 
fram, om föräldrarna har valt att ljuga för barnet om den intagne föräldern. Detta kan i sin tur 
leda till att relationen till föräldrarna blir bättre och att barnet inte går runt med egna fantasier 
om vart föräldern har tagit vägen. Personal på Bufff: 
 

“Barn är mycket smartare än vi tror, de är kompetenta och klarar av mycket mer. Absolut att 
barn som får veta jobbiga saker kan bli ledsna och arga, men det blir även en lättnad för dem 
när sanningen om deras föräldrar kommer fram. Detta leder till att barnet, med hjälp av oss, 
kan börja bygga upp en ny tillit till föräldern på utsidan och kanske börja ha en relation med 

föräldern som sitter inne.” 
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Majoriteten av informanterna var även överens om att stödet hjälper barnen att våga prata 
mer öppet och därigenom kunna hantera sina känslor. Personal på Bufff berättade: 
 
“Vissa barn, oftast är de yngre, kan uppträda lite utåtagerande, lite gränslösa och arga. När dessa barn 

får komma och träffa andra, få vara med, bli lyssnade på, kan man säga att de blir lite lugnare, lite 
tryggare och får en bättre relation med föräldern.” 

  

7.9 Verksamheternas utvecklingsområden 
Alla verksamheter hade en vilja att utvecklas för att bli bättre i sitt stöd till barnen. En 
informant ville att verksamheten skulle synas mer för att kunna nå ut till ännu fler barn, då 
man i dagsläget når de flesta barn genom deras föräldrar. En annan informant berättade 
vidare att de nyligt fått igång en chatt som de önskar ska spridas och nå ut till ännu fler barn. 
En intervjuperson ville att deras verksamhet skulle utveckla arbetet med gruppstöd, genom att 
få ihop grupper i samma ålder som kan få stöd under samma tidsperiod. En annan informant 
hade samma önskan angående att få starta temastyrda barnstödsgrupper under exempelvis en 
termin. Det fanns även en önskan från samma verksamhet att utveckla en samlingspunkt som 
har öppet regelbundet, likt ett öppet hus, samt anhöriggrupper. Personal på Kumulus 
berättade: 
 

“Vi erbjuder föräldrastöd men det finns många som skulle vilja träffa andra, man vill ses i 
grupp och lyfta såna här frågor, om föräldrarollen och utifrån barnperspektiv. Det tänker vi att 

vi gärna skulle vilja kunna erbjuda också.” 
 
En ytterligare förhoppning för en av verksamheterna är att kunna erbjuda medling för 
vårdnadshavare. Personal på Solrosen berättade:  
 

“Ett utvecklingsområde som vi ser är att i vissa fall kunna erbjuda någon typ av medling eller 
hjälp för vårdnadshavare att kommunicera med varandra kring barnen, och hjälpa föräldrar att 
se hur deras oförmåga att lösa konflikter påverkar barnen. Vi gör ju detta en del i våra samtal 

med föräldrar, men vi skulle kunna utveckla det mer.” 
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8. Diskussion 
Nedan diskuteras och analyseras det viktigaste ur materialet som framkommit, samt 
integreras studiens valda teori. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

8.1 Analys och diskussion 
Syftet med studien var att studera vilket stöd barn med frihetsberövade föräldrar kan få i 
Sverige och vilken betydelse dessa stöd kan ha för barnen. Utifrån studiens första 
frågeställning har vi fått en bild över att det finns olika verksamheter i Sverige som arbetar 
med att ge stöd till barn med frihetsberövade föräldrar. Verksamheterna erbjuder bland annat 
enskilt stöd till barnen, stöd till föräldrar/anhöriga, gruppstöd och stöd via telefon. I 
stödarbetet utgår verksamheterna utifrån barnets individuella behov, samt att omfattningen av 
stödet och vilka metoder som används kan se olika ut mellan verksamheterna. Detta 
handlingsutrymme ser vi som en fördel då alla barn är en enskild individ och kan vara i 
behov av olika typer av stöd. Schönbeck (2010) styrker detta genom att påvisa att barn 
påverkas olika av att ha en frihetsberövad förälder, exempelvis beroende på vilken ålder 
barnet har, mognad och hur relationen till den frihetsberövade föräldern ser ut. Det har inte 
heller framkommit några vetenskapliga studier som tar upp vilka stödmetoder som är mest 
effektiva för barnen. Det är därför av vikt att stödet som verksamheterna erbjuder utformas 
utefter vad barnen bedöms behöva och själva önskar. 
	
Studiens resultat visade att några gemensamma konsekvenser som uppstår för barn med 
frihetsberövade föräldrar bland annat var känslan av saknad och längtan. Turesson/Björkhage 
(2009) skriver att separationen som uppkommer mellan barn och förälder i samband med 
frihetsberövandet innebär ett försvinnande av anknytningspersonen som ska hjälpa barnet att 
hantera känslorna som uppstår. Verksamheterna kunde identifiera att stödet de erbjuder gör 
så att barnen får en bättre relation med sin förälder, kan ingå i ett tryggt sammanhang och kan 
hantera sina känslor bättre. Stödverksamheterna har därmed en stor betydelse för att täcka 
upp barnens behov samt är ett viktigt stöd för barnets relation till föräldern. Utifrån detta 
besvaras även studiens andra frågeställning.  
 
I studien visade också den tidigare forskningen på vilka konsekvenser som uppstår när ett 
barn går igenom en separation från sin förälder. I COPINING-studien framkommer det att i 
alla deltagande länder; Sverige, Storbritannien, Rumänien och Tyskland, har barn med 
frihetsberövade föräldrar en ökad risk för psykisk ohälsa (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). 
Murray et al. (2009) bekräftar även att barn med frihetsberövade föräldrar har en större risk 
än andra barn att utveckla ångest och depressioner. Då konsekvenserna för barn med 
frihetsberövade föräldrar kan bli omfattande är det tydligt att stödverksamheter och insatser 
behövs. Däremot visar COPING-studien att bland annat myndigheternas interventioner i 
Sverige saknar ett barnperspektiv, är för få och inte sätts in tidsmässigt då de behövs 
(Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). Det känns problematiskt att de interventioner som finns inte 
verkar utgå ifrån barnens behov eller ge bästa möjlig effekt. Verksamheternas arbete är i 
denna aspekt i framkant då de helt utgår ifrån ett barnperspektiv i deras stödarbete, genom att 
alltid tänka på barnets bästa i alla situationer.  
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Utifrån studiens tredje frågeställning framkom det att barn med frihetsberövade föräldrar är 
en bortglömd målgrupp. Detta bekräftas av Barnombudsmannen (2004), som påvisar att barn 
med frihetsberövade föräldrar sällan förekommer i samhällsdebatten. Schönbeck (2010) 
skriver även att varje person som tas in i häkte, anstalt eller blir aktuella hos frivården ska få 
frågan om de har barn. I resultatet nämns det däremot att kriminalvården inte frågar om den 
intagne har barnbarn eller yngre syskon. Dessa barn blir ännu mer bortglömda och 
möjligheten till stöd för dem blir inte lika uppmärksammat. Alla informanter ansåg även att 
arbetet med att nå målgruppen var svårt eftersom att barnen inte finns samlade på en specifik 
plats. De flesta barn finns i skolorna men resultatet visade på svårigheter med att nå barnen 
även där. En del informanter menade dock att de hade kontakt med elevhälsan och 
skolkuratorer. Detta är ett sätt att finnas med inom skolan om det inte finns möjlighet till att 
direkt komma i kontakt med lärare eller rektorer. Turesson/Björkhage (2009) bekräftar även 
att skolan kan fungera som en bra skyddsfaktor, då det kan finnas vuxna där som lyssnar till 
barnens problem. I resultatet framkom det vidare att de flesta av barnen nås genom 
föräldrarna. Här fanns en önskan hos en utav verksamheterna att utvecklas för att nå ut till det 
enskilda barnet mer. Verksamheterna får som nämnt i resultatet inte ta kontakt med barnen 
själva, men genom att sprida information samt kännedom om deras arbete kan det generera 
till att fler barn söker sig till verksamheterna.  
 
Kriminalvårdsstyrelsen (2010) skriver att en tidigare trygg anknytning som bryts när en 
förälder blir frihetsberövad kan vara svår för barnen att läka. Utöver verksamheternas arbete 
är det också viktigt att föräldern på utsidan hjälper barnet med relationen till den 
frihetsberövade, trots att det kan finnas eventuella frustrationer föräldrarna emellan. I 
resultatet och tidigare forskning beskrivs det att föräldrarna ibland kan ljuga för barnet om 
både brottet och frihetsberövandet. Bowlby menar att pålitlighet är en av de faktorer som 
behövs för att kunna utveckla en anknytning (Broberg et al., 2007). Utifrån detta är 
verksamheternas arbete att ge barnen information och svar på deras frågor viktigt, så att 
barnet inte tar skada av föräldrarnas eventuella lögner.  
 
Vidare benämns En trygg bas som det viktigaste begreppet inom anknytningsteorin (Broberg, 
et al., 2007). Vi tänker att det blir svårare för en frihetsberövad förälder att vara en trygg bas 
för barnet då hen inte alltid är kontaktbar eller fysiskt närvarande. Barnet kan därmed inte 
söka stöd hos den förälder som är frihetsberövad. Broberg et al. (2007) skriver att 
anknytningen kan definieras som otrygg om barnet inte ser föräldern som en trygg bas. Vi 
tänker även att det kan vara så att tiden innan frihetsberövandet var stökig. Föräldern kan ha 
ägnat sig åt kriminella handlingar och inte haft uppmärksamhet på barnet, vilket också kan 
bidra till barnets otrygghet. Kriminalvårdsstyrelsen (2010) bekräftar detta genom att påpeka 
att anknytningen kan bli mer lidande om tiden innan förälderns frihetsberövande har varit 
oroligt. Enligt J.R Harris är det inte endast föräldrarnas handlingssätt som har en inverkan på 
hur barnet utvecklas i vuxen ålder, utan hon menar att barn även föds med gener som har en 
påverkan över hur beteendet formas (Harris, 2010). Vi tänker också att vänner ibland kan 
vara den trygga hamn föräldrarna inte förmår att vara. Om både den intagne föräldern och 
föräldern på utsidan inte finns där för barnet så kan barnets vänner vara ett komplement. 
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Nesmith och Ruhland (2008) påpekar att socialt stöd utanför familjen utgör en skyddsfaktor 
för barn med frihetsberövade föräldrar att inte hamna i riskzonen. 
 
Artikel 9 i barnkonventionen menar att barn har rätt till regelbunden kontakt med sin förälder 
om det är för barnets bästa (UNICEF, 2009). Detta var även något som alla informanter 
benämnde. Trots detta finns det saker som tyder på att det inte är helt oproblematiskt att hålla 
en regelbunden kontakt med sin frihetsberövade förälder. COPING-studien visar bland annat 
att i alla medverkande länder är telefonkontakten mellan barn och förälder begränsad. 
Seymour (1998) menar också att telefonkontakt förutsätter att familjen har råd med samtalen. 
I Sverige finns det även separata besöksrum, detta kan utgöra ett hinder för barnen att träffa 
sin förälder eftersom att rummen inte alltid är lediga (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). Det kan 
dock vara positivt att besöket sker i ett separat rum, då kontakten mellan barn och förälder 
blir mer personlig. Detta styrks i COPING-studien där de deltagande barnen ansåg att den 
fysiska och personliga kontakten med föräldern var av störst betydelse. Barnen i studien 
menade vidare att varje kontakt med den frihetsberövade föräldern också innebar en ny 
separation (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). Kontakten tyder ändå på någonting viktigt trots 
återkommande separationer, då saknad och längtan som nämnt ovan var en av de vanligaste 
konsekvenserna som uppkommer för barnen.  
 
COPING-studien tar även upp närhetsprincipen. Denna princip finns inte längre kvar och 
efterföljs inte av kriminalvården (Kriminalvårdsstyrelsen, 2010). Vi tänker oss att principen 
kan vara svår att efterfölja då det är mycket annat som spelar in, exempelvis att den 
behandling som den frihetsberövade föräldern behöver inte finns i närheten av hemorten. Det 
som blir problematiskt i denna situation är att barnet därmed drabbas då anstalten kan ligga 
för långt bort för att besöka. Detta styrks av Turesson/Björkhage (2009) som menar att 
avståndet mellan kriminalvårdsanstalten och barnets hemort påverkar hur barnet kan besöka 
sin förälder. I resultatet framkom det att alla stödverksamheter kan hjälpa till med kontakten 
mellan barn och förälder. Detta innebär att om barnet inte har någon annan vuxen i sin 
omgivning som kan hjälpa till med kontakten, är stödverksamheternas arbete nästintill 
avgörande för barnets möjligheter att träffa och prata med sin förälder. 
 
8.2 Metodologisk diskussion 
Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi anser 
att denna metod var den mest lämpliga för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. 
Bryman (2011) skriver att i kvalitativ forskning går det att avvika från intervjuguiden, till 
skillnad från kvantitativ forskning som inte tillåter sådana avvikelser. En kvantitativ studie 
hade inte gett oss lika mycket flexibilitet i arbetet, och respondenterna hade inte haft ett lika 
stort utrymme att svara på frågorna utifrån deras egna erfarenheter.  
 
Telefonintervjuer var positivt då vi inte hade kunnat få in det material som finns i studien på 
något annat sätt, då ingen verksamhet förutom Kumulus är etablerad i Norrland. Nackdelarna 
med telefonintervjuer är att det inte är så lätt att förstå om intervjupersonen har uppfattat 
frågan som ställts, vilket kan göra att personen svarar kortfattat. Det går inte heller att se 
intervjupersonens kroppsspråk och detta kan göra att missförstånd uppstår eller inte 
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uppmärksammas. I de fall där det upplevdes att respondenten hade missuppfattat frågan 
förtydligades det som sagts. Det kan även vara så att vissa respondenter blev påverkade av 
något under telefonintervjun, exempelvis ett stressmoment på kontoret. Detta var dock inget 
som kunde identifieras under de intervjuer som genomfördes.  
 
Då vi delade upp intervjuerna på grund av tidsbrist, upptäcktes i efterhand att vi ställt en del 
olika följdfrågor. Detta kan bero på att vi är två olika personer med möjligen olika 
intervjusätt. Följdfrågorna har däremot visat sig vara till fördel för studien då materialet på så 
sätt blev bredare, och olika vinklar utöver intervjuguiden lyftes fram.  
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9. Slutsatser 
Slutsatserna som går att dra utifrån studien är att barn med frihetsberövade föräldrar kan få 
personliga svårigheter och är därigenom i behov av att tidigt få stöd. En förälders 
frihetsberövande innebär att anknytningen påverkas och stödet som verksamheterna erbjuder 
är därmed betydelsefullt. Stöd till anhöriga och föräldrar är även viktigt då detta kan utgöra 
ett indirekt stöd till barnen. Det går vidare att konstatera att det är av vikt att utforma stödet 
efter det enskilda barnet, då det är många faktorer som kan spela in vilket behov av stöd som 
barnet behöver. Verksamheternas arbete utgår alltid ifrån barnets bästa. Vad som är barnets 
bästa är däremot något som är svårt att ge en generell definition, en sådan bedömning måste 
göras utifrån varje barns situation och upplevelser. Eftersom barn med frihetsberövade 
föräldrar är en ouppmärksammad grupp i samhället behövs det mer resurser för att rikta ljuset 
på dessa barn. Stödverksamheterna i Sverige behöver få större uppmärksamhet för att 
därigenom sprida information om barnen och barnens behov. Information om dessa barns 
situation bör också riktas till skola och berörda myndigheter för att därigenom öka 
möjligheten till stödåtgärder.  
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10. Avslutande reflektioner 

I vår studie valde vi att inrikta oss på endast tre olika stödverksamheter. Det hade därför varit 
av intresse att studera hur andra verksamheter/organisationer 2 arbetar med denna målgrupp. I 
studien framkommer det även att de tre verksamheterna erbjuder ett varierat stöd med olika 
stödmetoder utifrån det enskilda barnets behov. Trots att detta är någonting positivt, hade det 
varit intressant att beforska vilka metoder som generellt är mest hållbara och ger störst effekt 
för barnen. Utöver gruppen barn till frihetsberövade föräldrar, så väcks det efter denna studie 
en fundering om hur barn som exempelvis har intagna styvföräldrar och äldre syskon 
påverkas av frihetsberövandet. Denna grupp tycks vara ännu mer ouppmärksammad och det 
känns viktigt att det sker studier om vilka konsekvenser och stödbehov som uppstår även för 
dem.  
 
Det framkom under insamlingen av materialet till denna studie att det var svårt att hitta 
variation på materialet som ledde till nya inblickar. Detta styrker studiens återkommande 
reflektioner om att barn med frihetsberövade föräldrar är en grupp som det inte är så 
uppmärksammad. Det som går att konstatera utifrån studiens helhet är att stödverksamheterna 
gör ett viktigt jobb för barn med frihetsberövade föräldrar, och att verksamheternas arbete 
borde finnas på fler platser runt om i Sverige. Alla Bufffs verksamheter finns i södra Sverige 
(Se bilaga 5), likaså Solrosen som finns i Göteborg och Örebro. Kumulus är den enda av de 
intervjuade verksamheterna som finns i norra Sverige. Varför stödverksamheterna inte är lika 
etablerade i norr har inte framkommit i studien. Det vi däremot vet är att behovet av stöd hos 
barn med frihetsberövade föräldrar är stort, och inget tyder på att behoven påverkas av vart 
man bor i landet. Kumulus är dock nystartad och under utveckling, vilket såsmåningom kan 
få till följd att fler verksamheter i denna del av landet kan bildas i nära framtid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
2 På sida 9 presenteras ytterligare verksamheter/organisationer som arbetar med stöd till barn med frihetsberövade föräldrar.  
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Bilaga 1 – Intresseförfrågan  
 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som studerar 6:e terminen på 
Socionomprogrammet. Vi har precis påbörjat vår C-uppsats med huvudämnet: Barn med 
frihetsberövade föräldrar. Uppsatsen ska fokusera på vilket stöd som finns för denna 
målgrupp, behovet av stöd, hur stödet ser ut samt hur barnen nås.  
 
Vi har sökt information om ämnet och hittade till er verksamhet. 
Ert arbete och kunskap kring detta skulle vara till stor hjälp för oss! Vi skulle jättegärna vilja 
göra en telefonintervju med någon i er verksamhet framöver.  
Är ni intresserad/har tid att ställa upp på en intervju så kan vi berätta mer.  
 
Mail: J………….@outlook.com 
Det går även bra att nå oss via telefon med funderingar: 070-xxxxxxx 
 
Tack på förhand! 
 
/Josefin Liljedahl & Jenny Burman 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Hej!  
Våra namn är Josefin Liljedahl och Jenny Burman och vi studerar på Socionomprogrammet i 
Umeå. Vi har tänkt att skriva vår C-uppsats med syfte att undersöka vilka stöd barn med 
frihetsberövade föräldrar kan få i Sverige och vilken betydelse dessa stöd kan ha för barnen. 

För att ta reda på detta skulle vi vilja genomföra en intervju med er då er verksamhet, 
kunskap och erfarenhet i detta ämne kommer att vara till stor hjälp för vårt arbete. Det är 
frivilligt att delta i studien. Finns det frågor som du av olika skäl inte kan svara på är det okej. 
De uppgifter som ni lämnar kommer att behandlas med respekt och konfidentialitet. 
 
Vår intervju innefattar cirka 18 frågor och kommer att ta ungefär 30-40 minuter. Vi skulle 
gärna vilja genomföra intervjuerna v. 7-9. Återkoppla med den tid som passar för er under 
dessa veckor! 
 
Tack på förhand! 
 
Om du har några frågor får du gärna höra av dig till oss. 
 
Jenny Burman 
Telefonnummer: 070-xxxxxxx 
Mail: J………….@student.umu.se 
 
Josefin Liljedahl 
Telefonnummer: 070-xxxxxxx  
Mail: J………….@outook.com 
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	 	 	 	 					Bilaga 3 - Semistrukturerad intervjuguide 
 
Bakgrund 
Hur länge har du arbetat i verksamheten? 
Vad har du för utbildning? 
 
Allmänt om verksamheten  
Vilka barn är det ni erbjuder stöd?  
Hur når er verksamhet barn med frihetsberövade föräldrar? 
Hur många barn aktiva i dagsläget?  
Vilken ålder är det på barnen som är inskrivna? Samt kön?  
Har ni några samverkanspartner? Hur ser den samverkan ut?  
Vilar er verksamhet på någon teori/grund?  
Skulle er verksamhet kunna utvecklas för att möta upp barnens behov bättre? Om ja, på vilket 
sätt?  
 
Stödet verksamheten ger till barnen 
Vad har barnen ni möter för behov av stöd?  
Vad erbjuder ni för stöd till barn med frihetsberövade föräldrar? Exempelvis gruppträffar, 
enskilda träffar själv.  
Har ni några specifika stödmetoder ni utgår ifrån när ni samtalar med barnen?  
I vilken omfattning ger er verksamhet stöd till barnen? 
På vilket sätt hjälper detta stöd barnen?. 
Vad uttrycker barnen ni träffar är svårast och mest kämpigt med att ha frihetsberövade 
föräldrar?  
Är det någon skillnad på det barnen uttrycker utifrån om det är mamman eller pappan som är 
frihetsberövad?  
Vad upplever ni som verksamhet att barnen ni träffar får för svårigheter med att ha 
frihetsberövade föräldrar? Exempelvis skola, kompisar.  
Hur pratar ni med barnen om deras föräldrars frihetsberövande? 
Hur pratar ni med barnen om föräldrarnas brott? Exempelvis hur mycket ska man 
berätta/förklara om det gångna brottet? 
 
Barnens föräldrar 
Vad anser ni om vikten av att barnet har kontakt med sin förälder som är frihetsberövad?  
Hur ser er kontakt som stödverksamhet ut med barnens föräldrar, både den som inte är 
frihetsberövad och den frihetsberövade?  
Har ni upplevt/medverkat i någon återförening mellan förälder/barn vid frigivning? 
 
Avslutande fråga 
I mycket av forskning och litteratur om barn med frihetsberövade föräldrar är det uttryckt att 
man ska utgå ifrån barnets bästa, hur förhåller sig er verksamhet till det?  
	



41 
	

Bilaga 4 – Exempel på kodningsschema 
Kod Kategori Tema 
Uttrycka Känslor Behov och reaktioner som   
Någon som lyssnar uppstår för  
Få veta barnet på grund av Anknytning 
Förklaring av brottet förälderns frihetsberövande   
Benämningar     
Återkommande stöd     
Inte bli dömd     
Få känna     
Förklaringar    
Att prata    
Begriplighet    
Olika från barn till barn    
Generaliseringar     
Går i perioder     
Förutsägbarhet     
Kontakt med föräldern     
Tas på allvar     
Rutiner     
Vuxna som vet     
Träffa andra i samma situation     
Information     
Skuld Konsekvenser för barn   
Skam med frihetsberövade   
Rädsla föräldrar   
Ansvar     
Stigma     
Stämplad     
Nedtystad     
Utanförskap     
Funderingar     
Fantasier    
Oro    
Identitetsförvirring    
Saknad     
Motstridiga känslor     
Ovisshet     
Utdömd     
Tappad föräldraroll    
Familjehem    
Skillnad mellan mamma och 
pappa    
Anknytningar    
Relationer    
Lögner    
Skola    
Ekonomi     
Försämrat skolarbete     



42 
	

Bilaga 5 – Karta över Bufffs verksamheter i Sverige 
	


