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Sammanfattning 
 

Sverige har idag ca 30 000 barn där en förälder är frihetsberövad. Kriminalvårdens 

övergripande ansvar är dels att minska brottsligheten men också att öka tryggheten hos 

samhällsmedborgarna. Som myndighet har Kriminalvården också till uppgift att arbeta utifrån 

barnkonventionen och uppfylla dess intentioner i den mån det är möjligt. Syftet med studien är 

att undersöka och analysera hur en grupp barnombud inom Kriminalvården arbetar i sitt dagliga 

arbete för att implementera barns rätt till umgänge med sin frihetsberövade förälder utifrån 

barnkonventionen. Studien utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med barnombud på sex olika anstalter, då inkluderat häkten med varierande 

säkerhetsklasser och storlekar. Tidigare forskning visar att barn har ett stort behov av att ha 

kontakt med sin förälder trots att denne frihetsberövats. Kontakt med sina barn visar sig också 

vara av stor betydelse för att den frihetsberövade ska kunna leva ett fullgott liv efter 

frigivningen. Studien visar att Kriminalvården arbetar på olika sätt för att leva upp till 

barnkonventionens intentioner och att barnperspektivet finns med genom hela verkställigheten. 

Studien visar också att kvinnor har en mer utsatt situation, både vad gäller deras relation till 

sina barn men också hur samhället ser på frihetsberövade kvinnor. Våra slutsatser i denna studie 

är att Kriminalvården har gjort ett stort förändringsarbete de senaste åren för att arbeta mer 

utifrån ett barnperspektiv. Även då säkerheten går i första hand arbetar Kriminalvården 

intensivt för att ha med barnperspektivet i sitt arbete. Barnperspektivet finns med i den 

frihetsberövade förälderns verkställighetsplan, ett första besök föregås alltid av en utredning 

för att klargöra om det är till barnets bästa. En annan slutsats är att barnombuden skulle kunna 

arbeta än mer med detta om det avsattes mer tid för det i deras dagliga arbete. 
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1. Inledning 

Bufff är en organisation vars uppdrag är att ge stöd till barn vars föräldrar frihetsberövats. 

Deras rapport Barn med frihetsberövade föräldrar (Michelsson, 2013) visar att Sverige idag 

har ca 30 000 barn där en förälder är frihetsberövad. Barnombudsmannen (2004) menar att 

trots det stora antalet barn syns dessa sällan i samhällsdebatten. Fokus ligger i stället på den 

person som frihetsberövas, kvar blir ofta en familj i spillror. För ett barn vars förälder 

frihetsberövats, innebär det en förlust och en separation från en betydelsefull vuxen. Även 

då barnet inte bott regelbundet med föräldern, innebär frihetsberövandet en begränsning i 

relationen, både vad gäller den praktiska och den känslomässiga relationen. För många barn 

kan separationen från föräldern bli en svår upplevelse (Hagan & Dinovitzer, 1999). Den 

mest påtagliga konsekvensen för barn vars förälder frihetsberövats är förälderns 

tillgänglighet och den begränsade möjligheten till kontakt. Oavsett omständigheter, har barn 

rätt till umgänge med sina föräldrar. En förutsättning är dock att barnet inte har blivit utsatt 

för övergrepp eller våld av föräldern (Michelsson, 2013). Beslut och åtgärder som på något 

sätt berör ett barn, ska alltid innehålla ett tydligt barnperspektiv. Barnperspektiv handlar om 

både arbetssätt, attityder och kunskap. Alla barnen ska ses som kvalificerade medborgare 

och ska bemötas med respekt, oavsett sammanhang. Barnets bästa ska vara 

bedömningsgrunden i alla beslut som berör vårdnad, boende och umgänge, inget annat 

intresse väger tyngre (SOU, 2017:6). 

 

Ungefär 20 % av Sveriges befolkning utgörs av barn, enligt barnkonventionen definieras 

alla människor under 18 år som barn. Begrepp som barns bästa och barns rätt är centrala när 

det gäller frågor som är relaterade till barn. 1989 antog FN:s generalförsamling 

barnkonventionen och Sverige var bland de första länder att skriva under konventionen. 

Sverige har i och med det lovat att följa barnkonventionen, vilket innebär i enlighet med 

konventionen, att Sverige ska arbeta för att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet. 

Barnkonventionen uttrycker bland annat att alla barn har rätt till båda sina föräldrar förutsatt 

att det inte strider mot barnets bästa (Barnombudsmannen, 2015b).  

 

Barnkonventionen har i sina artiklar uttryckt barns rättigheter vilka behandlar deras 

ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter. Här återfinns bland 

annat barns rätt till yttrandefrihet, barns rätt till sina föräldrar, barns rätt att komma till tals 

och att ha en skälig levnadsstandard. Grundprincipen i barnkonventionen är att alla beslut 

och avgöranden där barn är inblandade ska barnets vilja komma i främsta rummet. Vid 

insatser som rör barn ska alltid hänsyn tas till barnets intressen (Schiratzki, 2014). 

 

Kriminalvården har ansvarar för fängelser, häkten och frivård och därmed de förhållanden 

som den frihetsberövade föräldern befinner sig i. Deras huvudsakliga uppdrag är att minska 

brottsligheten och öka tryggheten för landets medborgare (Kriminalvården, u.å.a). 

Kriminalvården har även ett ansvar att verkställa påföljder, sköta häktesverksamhet och 

göra personutredningar i brottmål. Påföljderna ska verkställas på ett säkert, humant och 

effektivt sätt (SFS 2007:1172). Kriminalvården ger i första hand stöd till den 

frihetsberövade föräldern, lokala verksamheter såsom Bufff, Solrosen, Kumulus ger i första 

hand stöd till barnen. Dessa ideella organisationer är dock inte jämnt fördelat i landet 
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(Berman, Steinhoff & Koivumaa, 2013). Utifrån ovanstående samt vårt eget intresse i 

ämnet, har vi studerat kriminalvårdens hemsida för att se hur de beskriver att de möjliggör 

för barn att kunna träffa sin frihetsberövade förälder. 

 

1.1. Problematisering  

Kriminalvårdens huvudsakliga uppgift och ansvar ligger hos de frihetsberövade och 

gentemot samhället (Kriminalvården, u.å.e), lagstiftningen de arbetar utifrån beskriver inget 

om barnets rätt till sin frihetsberövade förälder. Ett barnombuds uppgift är att stärka och 

tydliggöra barnperspektivet. Barnombudet ska därmed både förhålla sig till lagstiftning och 

föreskrifter utifrån den frihetsberövades situation och säkerhet i relation till samhället, men 

samtidigt även ta hänsyn till barnets bästa och dess rättigheter. Vi frågar oss vad det 

egentligen innebär att ta hänsyn till barnperspektivet som barnombud inom Kriminalvården. 

Dessutom frågar vi oss hur barnombuden hanterar intentionerna i barnkonventionen 

samtidigt som de arbetar utifrån den gällande lagstiftning Kriminalvården har att förhålla 

sig till. Det är en ekvation som vi ser är svår att få ihop. Hemsidan ser bra ut, den beskriver 

vilka möjligheter som ges, vi ställer oss frågande till hur de kan förverkliga de ambitioner 

som beskrivs på hemsidan. Med detta som bakgrund är det intressant att se lite mer ingående 

på vad barnkonventionen säger om barns rätt till umgänge och kontakt med sin 

frihetsberövade förälder. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur en grupp barnombud inom 

Kriminalvården arbetar i sitt dagliga arbete för att implementera barns rätt till umgänge med 

sin frihetsberövade föräldrar utifrån barnkonventionen.  

 

I vårt arbete vill vi få svar på följande frågor:  

• Hur arbetar Kriminalvården i det dagliga arbetet för att uppfylla intentionen i 

barnkonventionen enligt informanterna? 

• Hur arbetar informanterna i sitt dagliga arbete för att möjliggöra barnets rätt till 

umgänge med sin frihetsberövade förälder och samtidigt tillgodose krav på 

säkerhet i relation till barnet och tillgodose krav på säkerhet i relation till 

lagstiftning? 

 

2.1. Avgränsningar 

Författarna har utifrån syftet med studien valt att endast intervjua barnombud inom 

kriminalvården, med anledning av att det främst är barnombuden inom Kriminalvården som 

arbetar utifrån barnperspektivet på anstalter. I Lag (SFS 1998:714) om ersättning vid 

frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder definieras frihetsberövad till att en person är 

häktad, anhållen i minst 24 timmar eller sitter i fängelse. Vi har i denna studie valt att inte 

titta på orsaken till förälderns frihetsberövande. I studien används Socialtjänsten (SFS 

2001:453) och Kriminalvårdens (KVFS 2011:1) definition av ett barn, varje människa under 

18 år. I studien kommer vi att titta på barnkonventionen och dess artiklar för att se vad dessa 

säger om barns rättigheter och hur de kan kopplas till barn med frihetsberövade föräldrar. 

Vi kommer att nämna de artiklar som vi tycker stämmer in i vårt arbete, övriga artiklar 
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kommer vi inte att nämna. Artiklarna kan kopplas till flera områden i samhället, i just det 

här fallet tittar vi på hur kriminalvården arbetar utifrån dessa.  

 

2.2. Arbetsfördelning 

Sedan start har arbetet genomförts av oss båda, vi har tillsammans redigerat, lagt till och 

diskuterat de olika delarna i studien. Det går inte att urskilja vem av oss som skrivit vad. 

Linda har haft det huvudsakliga ansvaret för att rekrytera och hålla kontakt med 

informanterna. Vi har sedan genomfört och transkriberat det inspelade materialet 

tillsammans där vi därefter diskuterat likheter och skillnader. Sara har ansvarat för att 

referenserna finns med och stämmer. I övrigt har vi båda varit lika delaktiga i studiens alla 

delar, vi har redigerat varandras formuleringar och allt har setts över av båda författarna för 

att få en gemensam förståelse samt genomgående röd tråd i studien. 

 

3. Bakgrund 
 

3.1. Kriminalvården 

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för fängelser, häkten och frivård. 

Deras syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten för landets medborgare. 

Kriminalvården ska också arbeta brottsförebyggande (Kriminalvården, u.å.a). I Sverige 

finns det idag 45 fängelser, sex av dem är avsedda för kvinnor. De varierar i storlek, 

utseende, geografiskt läge och har olika säkerhetsklassificeringar, ingen ska övervakas mer 

än nödvändigt. Ett är högsta säkerhetsklassen och tre har lägst säkerhet (Kriminalvården, 

u.å.c). Ska ett barn under 18 år besöka någon i ett fängelse behövs godkännande från 

vårdnadshavare samt oftast sällskap av en vuxen (Kriminalvården, u.å.d). Det finns bättre 

besöksmöjligheter på anstalter med låg säkerhetsnivå (öppna anstalter) än i de anstalter som 

har en hög säkerhetsnivå (slutna anstalter) (Kriminalvården, u.å.c). 

 

3.1.1. Lagar och förordningar 

Lagar och förordningar ger Kriminalvården rättigheter att utföra sitt uppdrag att göra 

samhället tryggare, motarbeta brottslighet och minska återfall i brott. I lagen beskrivs också 

Kriminalvårdens skyldigheter gentemot klienternas rättssäkerhet (Kriminalvården, u.å.e). 

Enligt Förordning med instruktion för Kriminalvården (SFS 2007:1172) ansvarar 

Kriminalvården för att verkställa påföljder, sköta häktesverksamhet och göra 

personutredningar i brottmål. De ska arbeta för att verkställa påföljderna på ett säkert, 

humant och effektivt sätt och förebygga återfall i brott. Kriminalvården ska särskilt arbeta 

för att förhindra brottslighet under verkställigheten, förbereda frigivningen, motarbeta 

narkotikamissbruket och planeringen för alla intagna ska anpassas efter individens 

behov.  Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700) ska Kriminalvården genom tillsyn och 

förmedling av stöd och hjälp arbeta för att den frigivne inte återfaller i brott samt underlätta 

hens återanpassning in i samhället. Kriminalvården ska hålla sig informerade om den 

frigivnas livsföring och övriga förhållanden.  
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Enligt Fängelselag (SFS 2010: 610) och Häkteslag (2010:611) får en frihetsberövad inte 

övervakas och kontrolleras mer än nödvändigt. Kvinnor och män får inte placeras 

tillsammans om det inte kan anses lämpligt och de intagna samtycker till det. 

Frihetsberövade under 18 år får inte placerar tillsammans med de över 18 år, om det inte 

anses vara till hens bästa. Där det finns en hög grad av övervakning och kontroll ska beslutet 

omprövas så fort det finns anledning till det. Besök och elektronisk kommunikation är 

tillåtet i lämplig omfattning, det kan däremot avslås om det kan äventyra säkerheten, hindra 

den frihetsberövades återanpassning i samhället eller om det kan vara till skada för den 

frihetsberövade eller någon annan. Besöket får övervakas av personal om det är nödvändigt 

av säkerhetsskäl. I Fängelselag (SFS 2010: 610) står det också att om det finns konstant risk 

för att den frihetsberövade rymmer, fritas, stor benägenhet att fortsätta med allvarlig 

brottslig verksamhet, eller för att hindra den frihetsberövade från att bedriva allvarlig 

brottslig verksamhet under tiden hen vistas på anstalten, får hen placeras på 

säkerhetsavdelning. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 

2011:1) står det om kompletterande bestämmelser till fängelselagen, där nämns att barnets 

bästa särskilt ska beaktas i frågor som rör barn. 

 

3.1.2. Barnombud inom kriminalvården 

Det finns minst ett barnombud på alla Kriminalvårdens anstalter, häkten och frivårdskontor 

runt om i Sverige. Deras huvudsakliga uppgift är att ge stöd till barn vars förälder sitter i 

fängelse. Detta genom att ge information om frivilligorganisationer, arbeta för att barnen 

som besöker sin frihetsberövade förälder bemöts på ett vänligt och säkert sätt samt ser till 

att besöksrum, besökslägenheter och väntrum är anpassade (Kriminalvården, u.å.b). 

 

3.2. Kontakt mellan barn och föräldrar inom kriminalvården 

Barn med en förälder i fängelse kan på olika sätt hålla kontakten med sin frihetsberövade 

förälder. De kan hålla kontakten via besök, telefon, brev och permissioner. Frihetsberövade 

med barn kan dessutom ansöka om kontaktmöjligheter i större omfattning. Det finns flera 

anledningar till att alla inte vill ta med sitt barn till fängelset. Många undrar hur barnen ska 

regera på kontroller, höga murar och låsta dörrar. Besökstiderna är förhållandevis korta och 

resvägen ofta lång, det kan vara känslomässigt slitsamt för barnet. Kontakten mellan den 

frihetsberövade föräldern och barnet är många gånger nödvändig för att de ska fortsätta ha 

en bra relation mellan varandra. Besöket kan intyga barnet att hen fortfarande är älskad av 

den förälder som är frihetsberövad, samt få en mer verklighetsförankrad bild av hur 

föräldern har det (Kriminalvården, u.å.c).  

 

3.2.1. Besöka sin förälder på anstalt 

I huvudregel kan en intagen ta emot minst ett besök i veckan som kan vara minst en timma, 

det kan variera mellan anstalterna. Vid anstalterna där säkerhetsnivån är hög är huvudregeln 

att besökarna behöver kontrolleras genom att passera genom metalldetektorer, de kan även 

undersökas av narkotikahund eller visiteras. Även barn kontrolleras i samband med besök, 

däremot ska anstalten ta särskild hänsyn till barnen vid genomförandet av kontroll. 

Personalen på fängelset ska bemöta barnen på ett respektfullt sätt, de behöver även kunna 
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hantera eventuella situationer som dyker upp under besöket, det kan röra sig om 

känslofyllda avsked mellan den frihetsberövade föräldern och barnet (Kriminalvården, 

u.å.c). 

 

På alla anstalter runt om i Sverige finns det barnanpassade besöksrum. Det som skiljer dem 

från vanliga besöksrum är att de är större, det finns barnmöbler, leksaker, spel, böcker och 

pysselsaker (Kriminalvården, u.å.b). Besöksförhållanderna har en väsentlig betydelse för 

hur både barn och vuxna upplever besöket (Kriminalvården, u.å.c).  Det kan vara en 

omskakande upplevelse att träffa sin förälder i fängelset, det är av den anledningen viktigt 

med anpassade besöksrum med lek och umgänge i centrum. Viktigt att besöket inte blir 

utdraget och tråkigt, barnet ska vilja komma tillbaka. Flera anstalter har besökslägenheter, 

där kan de intagna umgås med sina barn i en bättre miljö och under en längre tid. Alla 

kvinnoanstalter har besökslägenheter (Kriminalvården, u.å.b). 

 

3.2.2. Bo på anstalten med sitt barn 

Det finns idag möjlighet för både män och kvinnor i fängelser att ha spädbarn boende hos 

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

Socialtjänsten beslutar om det anses lämpligt och möjligt. Det gäller tillfällen då förälderns 

strafftid är kort, nära frigivning eller om det inte finns en mer passande placering för barnet 

(Barnombudsmannen, 2007). Hur länge ett barn får bo med sin förälder på anstalt bedöms 

av socialtjänsten i varje enskilt fall (Luksepp, 2016). Det är inte alla anstalter i Sverige som 

har möjlighet att ta emot spädbarn, det krävs större celler för att rymma spjälsäng, skötbord, 

barnvagn och samtidigt ha golvyta över. En större cell är dock inte hela lösningen, barnen 

som bor med sin förälder på anstalt får inte någon stimulans eller nya intryck. Häktade 

personer får i regel inte befinna sig utanför häktet, barnet är därför beroende av andra vuxna 

för att kunna vara ute och träffa andra barn. I och med att det kan bli problem med vem som 

är ansvarig om något skulle hända, så finns det inte någon möjlighet för personalen att gå 

ut med barnet (Barnombudsmannen, 2007). Restriktioner kan utfärdas av åklagaren om det 

brott personen är misstänkt för kan hindra utredningen genom att den häktade har kontakt 

med omvärlden enligt 24 kap. 5a § Rättegångsbalken (SFS 1942:740). Vid ett sådant tillfälle 

finns ingen möjlighet för barnet att vara utomhus. Ibland kan fängelset upplevas som en 

trygg plats för både föräldern och barnet, det är fasta rutiner där alla dagar är likadana. 

Föräldern och barnet får en möjlighet att anknyta till varandra, de är nära varandra samt att 

föräldern har mycket tid till sitt barn (Barnombudsmannen, 2007). 

 

3.2.3. Godnattsagor och föräldragrupper 

Godnattsagor inifrån var ett projekt som startade 2008, det är idag ett permanent samarbete 

mellan Kriminalvården och Sveriges folkbibliotek. Syftet är att göra relationen mellan 

föräldrar och barn stabilare, detta genom att de frihetsberövade föräldrarna får läsa in 

godnattsagor på cd och ge till sina barn. På nästan alla anstalter finns möjligheten att delta 

i föräldragrupp, materialet består av områden i föräldraskapet som berör barns kapacitet att 

hantera de påfrestningar som eventuellt kan dyka upp i samband med föräldrarnas 

kriminalvårdspåföljd. Föräldragrupperna utgår från barnkonventionen, syftet är att 

föräldrarna ska få stöd i att gynna barnens utveckling. Målet är att föräldrarna ska få 
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utveckla sin egen föräldraroll, få lära sig mer om barns utveckling och behov samt förstärka 

motivationen till ett liv utan kriminalitet (Kriminalvården, u.å.b). 

 

3.3. Barns rättigheter 

I stycket nedan kommer vi kort att beskriva barns rättigheter och då i form av vad 

barnkonventionen är och Barnombudsmannen, den myndighet som ser till att 

barnkonventionen tillämpas.  

 

3.3.1. Barnkonventionen 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter rörande barn. I och 

med underskriften har Sverige därmed lovat att följa barnkonventionen, i enlighet med den 

ska alltid barnets bästa komma i främsta rummet. Så länge det inte strider mot barnets bästa, 

har barn rätt till båda sina föräldrar/vårdnadshavare (Schiratzki, 2014). Barnkonventionen 

består i sin helhet av 54 artiklar, artiklar som beskriver att barn upp till 18 år har samma 

rättigheter och utgångspunkter. Vidare att barnets bästa alltid ska beaktas i beslut och 

insatser eller i annat som på något vis berör barn. Grundprincipen i barnkonventionen är 

därmed att alla beslut och avgöranden som rör barn ska barnets vilja komma i främsta 

rummet. Även vid insatser som rör barn, ska det tas hänsyn till barnets intressen 

(Barnombudsmannen, 2015b). 

 

Barnkonventionen är således ett rättsligt bindande avtal som slår fast att barn är individer 

med egna rättigheter. Då barnkonventionen ännu inte är någon lag i Sverige kan ingen 

dömas för brott mot barnkonventionen, de sanktioner som än så länge finns att tillgå när ett 

land inte lever upp till barnkonventionen är kritik samt påtryckningar. Alla som har 

ratificerat barnkonventionen lämnar in en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 

där ska det framgå vad landet har gjort för att förverkliga konventionen 

(Barnombudsmannen, 2015b). Rädda barnen (u.å) har uttryckt att barns rättigheter är något 

som ofta glöms bort, de är övertygade att barnkonventionen som lag skulle bidra till att 

rättigheterna för barn skulle efterlevas bättre än vad det gör idag. I SOU 2016:19 menar de 

vidare att med barnkonventionen som lag skulle den fungera som utfyllnad där annan 

lagstiftning inte till fullt tar tillvara på barnets rättigheter. Konventionens rättigheter skulle 

också, om den får status av lag, ge en bättre ställning inte bara formellt utan även reellt. Ett 

stort antal barn i Sverige har idag en eller två föräldrar som är frihetsberövade. 

Barnkonventionen ger dessa barn rätt att ha fortsatt kontakt med båda sina föräldrar. 

Kontakten med den frihetsberövade föräldern är inte bara viktig under tiden föräldern är 

frihetsberövad utan också för att barnet ska ha en bra kontakt med föräldern efter avtjänat 

straff (Barnombudsmannen, 2004).  

 

UNICEF Sverige (2009) beskriver i korthet artiklarna nedan av vilka vi valde ut några som 

vi uppfattat som relevanta i relation till barn med frihetsberövade föräldrar. Artikel 3 

beskriver att alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 5 uttrycker att barnets föräldrar 

eller annan vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling, 
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ska hjälpa barnet att få till sig det som barnet har rätt till. Enligt artikel 9 ska 

konventionsstaterna säkerställa att inget barn mot sin vilja skiljs från sina föräldrar förutsatt 

att det inte bedöms vara något som är nödvändigt för barnets bästa. Barnet har rätt att 

upprätthålla ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna. Artikel 12 i 

barnkonventionen beskriver att barn har rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 

beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska det då tas hänsyn till 

barnets ålder och mognad (UNICEF Sverige, 2009). 

  

Barnkonventionen finns idag implementerad i olika lagstiftningar som rör barn. 

Föräldrabalken reglerar exempelvis förhållandet mellan barn och förälder, där uttrycks att 

barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Vidare att barn ska behandlas med 

aktning för sin person och att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling. I socialtjänstlagen 1 kap. 2§ uttrycks att vid åtgärder som rör barn 

ska barnets bästa särskilt beaktas och att det som är bäst för barnet ska vara avgörande 

(Eneroth & Leviner, 2012). Barnets bästa och barnkonventionen är därmed en central 

utgångspunkt i Sveriges sätt att arbeta med barn, därmed är det av intresse av att se över 

vem som bevakar att barnkonventionen efterlevs i Sverige. 

 

3.3.2. Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet, dess främsta uppgift är att följa 

utvecklingen vad gäller både tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen. 

Barnombudsmannen har till uppgift att en gång per år lämna en rapport till regeringen som 

innehåller rekommendationer som anses vara nödvändiga för att förbättra barns ställning i 

samhället. Barnombudsmannen har till uppdrag att företräda barns rättigheter och intressen 

utifrån barnkonventionen. Vidare har de till uppgift att uppmärksamma brister i 

konventionens tillämpning och föreslå förändringar i lagar och förordningar till syfte att 

förbättra för barn. Barnombudsmannen ska informera och bilda opinion i frågor som rör 

barns rättigheter och intressen. Genom dialog med barn och unga i särskilt utsatta situationer 

skapar Barnombudsmannen sig bättre kunskap om deras villkor och får genom dialog fram 

deras åsikt i aktuella frågor. På så sätt får Barnombudsmannen en grund i det fortsatta 

förbättringsarbetet (Barnombudsmannen, 2015a). 

 

4. Tidigare forskning och annan litteratur 
 

4.1. Barns behov 

Barn kan ha tydliga behov av stöd och hjälp i samband med förälderns frihetsberövande. 

De får utstå konsekvenserna av något de inte kan kontrollera och som dessutom kan medföra 

stigmatisering. Berman, Steinhoff & Koivumaa (2013) genomförde COPING- studien 

Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health vars syfte 

var att undersöka förutsättningarna för barn med frihetsberövade föräldrar att hantera sin 

situation. Barnen som deltog uppgav att deras största behov var känslomässigt stöd, därefter 

hjälp med skolrelaterade ting. Vårdnadshavarna poängterade att det behövs information om 

vilket stöd dessa barn kan få samt hjälp med skolläxor. Barnets kontakt med sin 

frihetsberövade förälder är en viktig beståndsdel i hur barnet kommer att hantera situationen 
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med själva frihetsberövandet. Ett besök kort efter att frihetsberövandet skett kan vara 

centralt för att stärka barnens chans att reagera med motståndskraft, exempelvis genom att 

sätta ord på sina känslor. Vårdnadshavarnas kapacitet till att stötta barnet kan vara en annan 

viktig beståndsdel i barnens hanterande av förälderns frihetsberövande. Två tidpunkter 

visade sig vara mest kritiska för barnet, direkt efter själva arresterandet samt efter frigivning. 

 

4.2. Kontakt med sin frihetsberövade förälder 

Barnen som deltog i COPING- studien hade ett stort behov av att ha kontakt med sin 

frihetsberövade förälder. Det var heller inte ovanligt att den frihetsberövade föräldern 

visade ett större intresse av att träffa sin familj och skapa en bra relation med barnet efter 

själva frihetsberövandet. När barnen besöker sin förälder på anstalten var det främst 

föräldern eller familjehemsföräldern som följde med. Ibland kunde det vara personal från 

Socialtjänsten eller Bufff som följde med barnet, handläggningstiden för det är dock lång 

vilket gjorde att barnen kunde behöva vänta länge innan de kunde besöka sin 

frihetsberövade förälder (Berman, Steinhoff & Koivumaa, 2013). Personliga besök är den 

mest centrala kontakten mellan frihetsberövade och deras familjer för att bevara 

betydelsefulla familjerelationer menar Beckmeyer & Arditti (2014). I Sverige är det i regel 

långa avstånd mellan anstalten och familjebostaden, vilket leder till att telefonkontakt blir 

ett viktigt sätt för barnen att hålla kontakten med sin förälder. Telefonkontakten är 

avgränsad på många anstalter, det är under 10 % av anstalterna som erbjuder barn att ringa 

till sin förälder när de vill. Närhetsprincipen fanns i Sverige tidigare, den innebar att 

Kriminalvården tog avståndet mellan familjen och anstalten i beaktande när föräldern 

placerades (Berman, Steinhoff & Koivumaa, 2013). När Fängelselagen (2010:610) trädde i 

kraft 2011 har närhetsprincipen inte samma betydelse när den intagne får sin 

anstaltsplacering (Molero, Forsman, & Långström, 2016). Ett annat hinder för att barnen 

ska få en tidig kontakt med sin förälder är de långa restriktionstiderna under själva 

häktestiden som vi har i Sverige (Berman, Steinhoff & Koivumaa, 2013). 

 

Många barn kommunicerar idag via internet, detta skulle vara ett praktiskt sätt för barn att 

hålla kontakten med sin frihetsberövade förälder, den möjligheten erbjuds dock inte på 

någon anstalt i Sverige. De som deltog i COPING- studien upplevde varierande bemötande 

från kriminalvårdarna vid besök. Barnen bemöts olika beroende på om tjänstgörande 

kriminalvårdare hade ett barnperspektiv eller inte. Ett bra bemötande från kriminalvårdare 

hade stor betydelse ifall barnet upplevde besöket som positivt eller inte (Berman, Steinhoff 

& Koivumaa, 2013). Beckmeyer & Arditti (2014) menar i sin studie att frihetsberövade 

mammor tenderar att ha mer kontakt med sina barn än frihetsberövade pappor, skillnaden 

kan bero på att mammor i regel har mer närhet till sina barn samt att kvinnoanstalter är 

mindre återhållsamma med besök och telefonsamtal.  Besök där fysisk kontakt är begränsad 

kan leda till att barnen upplever besöket som en traumatisk separation. Barnet kan bli 

uppriven över besöksreglerna som begränsar deras aktiviteter och rörelser. Föräldern kan 

känna skam och skuld över att se deras barn genomgå det under besöken, det kan leda till 

att föräldern undviker framtida besök. Även vid besök där fysisk kontakt inte är lika 

begränsad kan den frihetsberövade föräldern bli frustrerad eller arg om barnet inte vill ge 

sin förälder en kram exempelvis.  
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Beckmeyer & Arditti (2014) menar vidare att hög kvalitetet på besöken är viktigare än 

antalet besök för att stärka relationen med sina barn. Flera besök kan däremot vara särskilt 

viktigt för de frihetsberövade föräldrarna för att hålla sig uppdaterad om sina barns 

utveckling, de kan ge dem möjlighet att samspela och ge barnen omsorgsfulla råd. Steinhoff 

& Berman (2012) menar att besöksmöjligheterna på anstalter med lägre säkerhet inte alltid 

behöver vara positivt, då de istället kunde ligga geografiskt längre ifrån vilket minskar 

möjligheten för barnen att besöka sin förälder. Barnen hade ett stort behov av att hålla 

kontakten med sin frihetsberövade förälder, telefonkontakt gjorde det möjligt för barnen att 

ha en relativt normal kontakt med sin förälder där de kunde samtala om vardagliga saker 

såsom skola, vänner mm. I det stora hela hade barnen ett positivt intryck av 

fängelsebesöken, de upplevde dock anstalterna som deprimerande. Några av barnen 

upplevde positiva effekter av att ha en förälder frihetsberövad, de mognade och fick mer 

insikt om livet.  

 

4.3. Betydelsefulla familjerelationer 

När ena föräldern är frihetsberövad kan vårdnadshavaren uppleva psykisk, ekonomisk och 

ett föräldraansvar som skadar barnen ytterligare. För ett barn som har en frihetsberövad 

förälder kan det upplevas som en ofrivillig förlust, de kan uppleva starka emotionella 

reaktioner i form av ilska mot sin frihetsberövade förälder. Det kan bli en utmanande 

situation för den frihetsberövade föräldern att hålla liv i sin föräldraroll och sina 

familjerelationer. Möjligheten till det är däremot avgörande, de flesta intagna har en vilja 

att återförenas med sin familj vid frisläppande, där spelar familjerelationer en stor roll för 

ett lyckat återförenande (Beckmeyer & Arditti, 2014). Barn med frihetsberövade föräldrar 

har dubbelt så hög risk att utveckla psykisk ohälsa och antisocialt beteende. Tre områden 

kan påverka barnen negativt: förändringar i familjestrukturen, ekonomiska faktorer samt 

begränsad kontakt mellan barnet och föräldern. Barnen upplevde att själva arresterandet var 

mest ansträngande, en separation från föräldern som sitter i häkte medan hemmet blev 

undersökt. De frihetsberövade föräldrarna flyttade ofta mellan anstalter, vilket gjorde 

besöksmöjligheten många gånger problematisk. Resandet är både tidskrävande och 

kostsamt (Steinhoff & Berman, 2012). 

 

4.4. Anknytning och stigmatisering 

Barn med frihetsberövade föräldrar har en ökad risk att utveckla ett antisocialt beteende. 

Barnen kan utsättas för stigmatisering, avbrutna anknytningsrelationer, ekonomiska samt 

sociala bekymmer. De som uthärdar stigmatisering kan uppleva känslor av förnedring 

relaterat till förlusten av status och en upplevelse av diskriminering. Trygg anknytning som 

förstörs i samband med ett frihetsberövande kan vara svår att läka. En oklar förlust av en 

förälder som inte är fysiskt närvarande kan leda till att barnet upplever förvirring och 

osäkerhet. Barnet ska lära sig att finna sig i den oklarheten, anpassa anknytningen efter de 

faktorerna, reproducera sin identitet, känna hopp och finna syfte i det som hänt (Berman, 

Steinhoff & Koivumaa, 2013).  
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4.5. Genus inom Kriminalvården 

Justitieutskottet har vid flera tillfällen framfört att kvinnors situation inom Kriminalvården 

särskilt borde beaktas. När en kvinna gör sig skyldig till brott avviker hon från den kvinnliga 

normen, hon uppfyller heller inte den manliga. När det pratas om kvinnors brottslighet är 

det i regel ständigt med utgångspunkt från hennes bakgrund och möjliga problem i hennes 

livssituation. Kriminella mäns bakgrund väcker inte samma intresse. Det framkom i 

rapporten från riksdagen (RFR 2008:09) att kvinnor inte får lika många besök under sin 

vistelse på anstalten som män och att kvinnorna ofta glöms bort av omgivningen. Det finns 

avsevärt mindre kvinnoanstalter än mansanstalter, vilket gör att kvinnorna inte har lika 

många alternativ som männen när det kommer till anstaltsplacering. Det bidrar till att många 

frihetsberövade kvinnor får svårare att hålla kontakten med familj och vänner genom besök. 

Situationen för ett barn med en frihetsberövad förälder är tuff, särskilt när mamman är 

frihetsberövad då det sällan finns en pappa som tar hand om barnen under tiden hon vistas 

på anstalt. De gånger det är pappan som är frihetsberövad finns i regel en mamma utanför 

som försöker ge barnet trygghet. De frihetsberövade mammorna är många gånger oroliga 

för sina barn och har ofta ett omfattande behov av att handskas med sina skam- och 

skuldkänslor då de känner sig misslyckade som mammor (RFR 2008:09).  

 

4.6. Samhällets krav på föräldraskap över tid  

Synen på föräldraskap och föräldrarnas olika roller har förändrats över tid. Historiskt sett 

har mamman setts som den som hade huvudansvaret för uppfostran och omsorgen för barnet 

medan pappan var den som skulle försörja familjen. I och med industrialiseringen och den 

efterföljande urbaniseringen, förändrades också bilden av hur familjen skulle vara 

konstruerad (Burman, 2008). Hon beskriver hur familjens uppsättning har förändrats 

beroende på vilka normer som har funnits i samhället. I och med att kvinnorna började 

arbeta utanför hemmet byggdes barnomsorgen ut, vilket också gjorde att debatten om 

mammors närvaro, eller icke-närvaro, tog än mer fart. Kring 1950-talet fanns det till och 

med de som ansåg att ett barns separation från modern kunde leda till ett stort trauma för 

barnet. Burman beskriver vidare hur mamman inte allt för länge sedan glorifierades och 

sågs som den självklara föräldern. Det sades även att om mamman var frånvarande, inte 

visade omsorg för sitt barn eller kanske valde att satsa på ett yrke utanför familjens väggar, 

kunde det leda till att barnen senare i livet hamnade i kriminalitet eller andra dåligheter. Det 

ansågs också att om ett barn på något sätt separerades från sin mor, kunde detta leda till ett 

stort trauma för barnet. I den samhälleliga debatten har det länge varit fokus på mamman 

som nyckelpersonen för barnet och pappan var länge helt exkluderad från barnuppfostran. 

Pappans roll som inte bara familjeförsörjare, utan också som en viktig del i barnuppfostran, 

kom sent att ingå i debatten. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

5.1. Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin handlar om nära och känslomässiga relationer och vilken betydelse 

dessa har för människors utveckling. John Bowlby, en brittisk barnpsykiater och 

psykoanalytiker, utvecklade anknytningsteorin. Han såg under sitt arbete hur viktig den 

tidiga omvårdnaden var för individer för att senare i livet kunna hantera olika livshändelser. 

Bowlby menade att ett spädbarn har ett medfött behov av att få kontakt och närhet av andra 

människor och att barn därmed inte kan låta bli att knyta an till vuxna personer. Barn måste 

använda sig av signaler för att kommunicera med den vuxne och för att signalerna barnet 

sänder ut ska vara effektiva måste det finnas en beredskap hos den vuxne att reagera på 

signalerna (Hwang & Nilsson, 2011). Enligt teorin finns det olika anknytningskategorier 

vilka uttrycks genom trygg anknytning, otrygg-undvikande anknytning och otrygg-

ambivalent anknytning (Jerlang, 2008).  

Trygg anknytning betyder att barnet litar på att föräldern, eller den huvudsakliga 

omsorgsgivaren, finns där för att hjälpa barnet om denne hamnar i svåra eller för barnet 

skrämmande situationer. Här känner sig barnet trygg med att kunna utforska sin värld och 

att denne kan vända tillbaka till sin anknytningsperson för att få fysisk och känslomässigt 

stöd och tröst. Detta så klart under förutsättning att det finns en omvårdnadsperson som 

både vill och har förmågan att svara positivt på barnets anknytningsbeteende. Det är viktigt 

att omsorgsgivaren respekterar barnets behov av att ha en trygg bas och samtidigt respektera 

barnets önskan om att utforska och utvidga sina relationer till kompisar och andra vuxna. 

Detta behov av en anknytningsperson är inte enbart begränsat till barn utan gäller likväl 

ungdomar och vuxna, alltså ett behov som kvarstår hela livet. När dessa barn sedan blir 

vuxna menar teorin att de har lätt att komma nära andra människor, men att de också trivs 

bra i eget sällskap. Som vuxna har de lätt att få långvariga och välfungerande relationer 

(Jerlang, 2008).  

Otrygg- undvikande anknytning, där förväntar sig barn att bli avvisande och bortstötta om 

de behöver hjälp. De har i tidig ålder lärt sig att inte söka närhet och stöd utan förlitar sig 

på att klara sig själva. Barn tänker sig fram till vilket svar de ska ge snarare än att själva 

känna efter vad de känner, de uppvisar upp ett slutet och ledset beteende när omsorgsgivaren 

lämnar dem. Barnets utforsknings- och lekförmåga ses ofta som hämmad. Som vuxna 

fungerar dessa barn väl i mer ytliga relationer, de är ofta omtyckta. Men i mer nära relationer 

håller de ofta distans och kan vara svåra att komma inpå livet och de drar sig ofta undan om 

de får en känsla av krav på närhet. De försöker fungera oberoende av varandra och visar sig 

ofta vara avvisande i kontakter med andra (Jerlang, 2008).  

Otrygg-ambivalent anknytning, här har barn en erfarenhet av att ibland bli omhändertagna 

medan de andra gånger när de söker hjälp och tröst blir avvisade. Denna osäkerhet gör att 

de har en känsla av separationsångest och rädsla och är i stor utsträckning känslostyrda. 

Barnet upplever omsorgsgivaren som oförutsägbara och barnet har därmed inte kunnat 

bygga upp någon fast förväntan. När dessa barn sedan blir vuxna uppfattas de ofta som 

personer som har nära till sina känslor och som kreativa personer. De har en stark önskan 

om närhet vilket gör att de ibland skrämmer iväg människor när de kommer till nära 
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relationer. Vissa har en stark rädsla för att bli övergivna vilket gör att de istället undviker 

nära relationer (Jerlang, 2008). 

Utöver dessa kategorier talar man ibland om en mer ovanlig kategori som kallas för otrygg-

desorganiserad anknytning. Barn som växer upp med fysisk eller psykisk misshandel 

utvecklar ofta detta anknytningsmönster. Även barn som har föräldrar med egna svåra 

upplevelser från sin egen barndom och därmed inte har förmågan att tolka sitt eget barns 

signaler på rätt sätt kan utveckla detta anknytningsmönster. Föräldrar kan bli rädda eller 

arga om barnet gråter vilket gör att barnet i sin tur upplever föräldern som skrämmande, 

trots det behöver barnet knyta an till föräldern. Detta gör att barnet som vuxen upplever 

svåra relationsstörningar och har ofta ett stort behov av professionell hjälp för att bryta detta 

mönster (Jerlang, 2008). 

 

5.2. Stigma 

Barn till en frihetsberövad förälder kan sägas vara i riskzonen för stigmatisering (Berman, 

Steinhoff & Koivumaa, 2013). Goffman (2014) definierar stigma som ett avvikande attribut 

hos en människa. En person som har ett stigma avviker på ett oönskat sätt från våra 

förväntningar, de som inte gör det kallar Goffman för de normala. Han skildrar tre olika 

varianter av stigman. Det första är kroppsliga missbildningar av olika slag, exempelvis 

funktionshinder. Det andra är olika fläckar på den personliga karaktären som uppfattas som 

viljesvaghet, onaturlig passion eller bristfällig hederlighet. Detta attribut kännetecknas av 

beteenden som i olika grad bryter mot det socialt accepterade. Människor identifierar sig 

med dessa egenskaper utifrån sitt förflutna, detta kan handla om psykiska sjukdomar, 

arbetslöshet, missbruk eller brottslighet, vilket är den variant vi valt att använda oss av i 

studien. Det tredje är tribala stigman som exempelvis religion och etnicitet vilket Goffman 

menar kan föras vidare från generation till generation. Han skriver vidare att den egentliga 

identiteten är den identitet en person har medan den attribuerade identiteten grundar sig i 

hur människor bör vara i förhållande till vår verkliga sociala identitet. Olikheten mellan den 

egentliga identiteten och den attribuerade resulterar i ett liv i utanförskap, det gör att 

människan isoleras från både samhället och sig själv. Goffman menar dock att människan 

inte helt hamnar i utanförskap utan individen letar sig till människor som visar medkänsla. 

Han benämner dessa för “de visa” och “de egna”, dessa människor kan ha liknande 

avvikelser där de kan personer som blivit stigmatiserade känna gemenskap och stöd. 

 

5.3. Organisationsteori 

Kriminalvården ska som statlig myndighet ta hänsyn till barnkonventionen och de 

konsekvenser ett frihetsberövande kan innebära för ett inblandat barn, har myndigheten 

också att beakta mål och resultat inom verksamheten (Kriminalvården, u.å.a). Mål- och 

resultatstyrning betyder i det stora hela att, i de här fallet staten, beslutar vilka mål 

organisationen ska arbeta mot. Staten bekostar verksamheten, bestämmer mål och regler i 

regleringsbrevet (för Kriminalvården, 2017) som kommer ut varje år (Svedberg, 2012). De 

professionella som arbetar inom organisationen bestämmer själva inom ramarna hur de ska 

arbeta med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna hur de på bästa sätt ska försöka nå 

målen. Målen ska tydas på olika nivåer av olika människor med olika bakgrund och sedan 
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förverkligas i praktiken (Ibid.). Ett problem som kan uppstå menar Svedberg (2012) är vad 

som ska prioriteras när det är en begränsad budget som kanske till och med minskar? 

Wolvén (2000) menar att det är mest framgångsrikt när de organisatoriska målen 

samstämmer med de individuella målen hos medarbetarna. Branham och Hirschfeld (2010) 

menar vidare att medarbetarna borde få sina röster hörda för att på så sätt kunna forma 

gemensamma mål vilket skapar engagerade medarbetare. Viktigt att ledningen är tydlig med 

vilka mål som gäller och delger dem till de andra cheferna då de i sin tur ska göra målen 

meningsfulla till alla medarbetare. 

 

5.4. Hirdmans genussystem 

För att få ökad förståelse om genus och hur vi kan använda oss av det i vår studie har vi valt 

att använda oss av Yvonne Hirdmans genussystem. Hennes forskning ger en god inblick i 

de föreställningar som finns om vad som är kvinnligt och manligt. Hon använder sig av 

uttrycket genus och genussystem för att försöka beskriva begrepp om förhållanden kopplat 

till kön. Hon beskriver genussystemet som rangordning av könen. Detta upprätthålls av 

dikotomin och hierarkin. Genussystemet utgör grunden för de ekonomiska, sociala och 

politiska ordningarna. Dikotomi innebär att kvinnligt och manligt inte gärna ska blandas 

medan hierarki innebär att mannen är norm. Hirdman menar att våra uppfattningar om 

kvinnligt och manligt är något som är svårt att förändra. Vidare menar hon att barn föds in 

i redan klarlagda föreställningar om vad kvinnligt och manligt är. Idén om mannen som 

norm och kvinnan som underordnad är något som skapas av båda könen tillsammans och 

som kan härledas ända tillbaka till antiken. Detta är något som påverkar oss än i dag. Detta 

är något som Hirdman menar formas som ett genuskontrakt. Kontraktet utspelar sig på tre 

olika plan varav det första handlar om kulturell överlagring, vilket handlar om hur 

relationen mellan män och kvinnor bör se ut. Social integration handlar om den 

arbetsfördelning som finns mellan män och kvinnor i bland annat hemmet och det sista 

socialisering handlar om direkt inlärning, exempelvis att flickor ska vara tysta. 

Sammanfattningsvis kan man säga att genuskontraktet handlar om konkreta föreställningar 

om hur män och kvinnor, på olika nivåer, ska vara mot varandra. Genuskontraktet ärvs 

sedan generation efter generation, mamman fostrar in sin dotter i detta och pappan sonen. 

Detta skapar segregering och hierarkisering (Hirdman, 1988). 
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6. Metod 
Utifrån syftet med denna studie användes kvalitativ metod. Syftet med en kvalitativ metod 

är att ha informanternas egen uppfattning, tankar och tolkning av sin egen sociala verklighet 

i fokus (Bryman, 2008).  

 

6.1. Datainsamling 

Datainsamlingen i studien består av fyra semistrukturerade intervjuer och två som svarat på 

våra frågor skriftligt. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har använt sig av 

en intervjuguide (se bilaga 3) med relativt bestämda teman, informanterna har själv frihet 

att svara på frågorna på sitt eget sätt. Själva intervjuprocessen är flexibel, vilket innebär att 

frågor som inte finns med kan ställas om forskarna vill fråga vidare om något som 

informanterna sagt som är intressant (Bryman, 2008). Datainsamlingen i denna studie gick 

till enligt ovanstående beskrivning, det vill säga att forskarna ställde frågor enligt 

intervjuguiden varefter informanterna fritt fick svara på frågorna och vid olika tillfällen 

ställde forskarna ytterligare frågor för att klargöra vissa teman. Samtliga informanter fick 

frågan om det var okej att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem, 

samtliga informanter där intervjun skedde över telefon tillät en inspelning. Intervjuerna 

varierade i tid mellan 30–60 minuter. Efter intervjun transkriberades intervjuerna i sin 

helhet. De två intervjuerna som genomfördes via e-post genomfördes genom att vi skickat 

vår intervjuguide (se bilaga 3) via e-post där informanterna sedan skrev in sina svar under 

respektive fråga direkt i intervjuguiden som de sedan skickade tillbaka till oss.   

 

6.2. Urval och bortfall 

Målgruppen avgränsades i studien till personer som arbetar som barnombud inom 

Kriminalvården i Sverige. I syfte att få variation i det empiriska materialet gjordes ett 

målinriktat urval (Bryman, 2008). 12 anstalter i Sverige valdes strategiskt ut där de skilde 

sig mellan varandra gällande geografiskt läge, storlek, säkerhetsklassificering och jämnt 

fördelat mellan anstalter för kvinnor respektive män. Målinriktat urval är ett icke-

sannolikhetsurval varpå resultaten inte kan generaliseras till en population (Bryman, 2008), 

vilket inte är syftet med studien. Utifrån de utvalda anstalterna siktade vi på att intervjua 

sex barnombud, då det rimligen finns personer i vårt urval som inte vill eller har möjlighet 

att ställa upp på intervju. I realiteten var det fyra barnombud som ställde upp på en 

telefonintervju och två som ville svara på våra frågor skriftligt då de inte kunde låsa sig i 

minst 30 minuter. Tre anstalter tog kontaktuppgifter till oss och skulle återkomma med 

uppgifter till barnombudet som sedan aldrig återkom. Två barnombud lovade i ett första 

skede att ställa upp på intervju men gick sedan inte att få tag på för att boka upp intervju 

vilket blev ytterligare bortfall. 

 

6.3. Analysmetod 

I denna studie användes meningskoncentrering som analysmetod. Denna analysmetod 

innebär att man sammanfattar informanternas svar till kortare formuleringar där 

huvudinnebörden av det som framkommit under intervjun formuleras om i några få ord. 

Syftet är att belysa det centrala i varje uttalande (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har i denna 

studie analyserat data i likhet med vad Kvale & Brinkmann (2009) beskriver. 
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Meningskoncentrering omfattar fem olika steg, vi kommer nedan att försöka ge en 

överskådlig bild hur vi gick tillväga. Till en början läste vi igenom samtliga intervjuer, detta 

för att få en bild och känsla för vårt material. Därefter tog vi fram olika citat och stycken 

(meningsenheterna) som var relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi tog alltså 

ut det mest centrala från våra intervjuer utan att göra egna tolkningar. Efter det skapades 

teman som var relevanta utifrån de citat och stycken som vi valt ut, ett exempel från vår 

studie är “Besöka sin frihetsberövade förälder”. Syftet med temana är att dessa ska 

underlätta för läsaren att följa med i det resultat som presenteras och som i steg för steg ska 

försöka besvara studiens inledande syfte och frågeställningar. Det fjärde steget enligt denna 

metod innebar att vi ställde frågor som avser att på så sätt förstå meningsenheterna utifrån 

det specifika syftet undersökningen har, exempelvis “Vad upplever informanten som 

begränsande för hen att uppfylla barnkonventionen?” Slutligen sammanställde vi vårt 

resultat utifrån de relevanta teman vi kommit fram till enligt ovan. Meningskoncentrering 

innebär med andra ord att informanternas svar sammanfattas i relation till syftet och 

frågeställningarna i studien. 

  

6.4. Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes via sökmotorn SocIndex, SwePub, Scholar Google samt 

Umeå universitetsbibliotek. Sökord som användes var children’s representative, children, 

prison, parent, children’s perspective. Vi har även använt oss av relevant information och 

rapporter från Kriminalvården och Barnombudsmannens webbsidor. Riksdagens hemsida 

har använts för att hitta lagar och förordningar.  

 

6.5. Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten består enligt Bryman (2008) av fyra delkriterier som har en liknande 

motsvarighet i kvantitativ forskning: Trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern 

validitet), pålitlighet (reliabilitet) samt en möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet). 

 

6.5.1. Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten har vi kontinuerligt kontrollerat våra intervjufrågor för att 

säkerställa att de formulerats tydligt och rätt utifrån vårt syfte med studien. Vi har under 

intervjuerna ställt följdfrågor och frågat efter förtydliganden för att på så sätt få rätt 

uppfattning av vad våra informanter berättar. För att stärka trovärdigheten ytterligare så 

hade vi kunnat använda oss av vad Bryman (2008) kallar respondentvalidering. Det innebär 

att man delger resultaten till de som deltagit i studien så de har möjlighet att bekräfta att 

deras uppfattningar stämmer väl överens med resultaten, detta för att bekräfta att forskaren 

tolkat deras verklighet på rätt sätt. Genom att skicka ut det transkriberade materialet till var 

och en kan man styrka trovärdigheten ytterligare, det var inget som vi gjorde.   

 

6.5.2. Överförbarhet 

Kvalitativ forskning innebär i regel att man har en liten grupp informanter eller personer 

som har gemensamma egenskaper, därav handlar det om djup och inte om bredd menar 

Bryman (2008). Han menar vidare att vi istället ska göra fylliga eller täta beskrivningar av 
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detaljerna. En fyllig eller tät beskrivning ger läsarna hjälp att själva bedöma om resultaten 

kan överföras till en annan miljö eller inte. I studien har en liten grupp barnombud på olika 

anstalter i Sverige svarat på våra frågor utifrån deras egna erfarenheter. Det går att 

ifrågasätta om sex informanter räcker för att få tillräckligt djup i våra resultat. Däremot 

stämmer informanternas svar ganska väl överens med den bakgrundsinformation och 

tidigare forskning vi hittat.  

 

6.5.3. Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att forskarna har gjort en komplett och tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser (Bryman, 2008). Vi har i metodkapitlet redogjort för alla 

våra steg i processen. Där finns även metoddiskussion där vi diskuterar styrkor och 

svagheter med vår studie för att ge läsaren en större inblick. Vi har genomgående i studien 

granskat våra källor för att avgöra om det är en tillförlitlig källa eller inte. Detta har vi gjort 

genom att se till att artiklarna vi använt oss av är akademiskt granskade samt använt oss av 

scholar google för att se hur många andra som använt sig av denna källa för att ge oss en 

indikation på kvaliteten.  

 

6.5.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 

Styrka och konfirmera innebär att forskaren försökt garantera att hen agerat i god tro, det 

ska vara givet att forskaren inte avsiktligt har sett till att personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverkat utförandet av och slutsatserna i studien (Bryman, 2008). I 

resultatet i studien har delar som är relevanta för syftet med denna studie valts ut, inga 

medvetna personliga värderingar eller tolkningar har gjorts. 

 

6.6. Etiska aspekter 

Författarna har i studien förhållit sig till forskningens fyra allmänna huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet innebär att vi ska informera deltagarna om syftet med studien, 

genomförande samt att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta sitt 

deltagande när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick ett informationsbrev (se 

bilaga 2) efter att de tackat ja till att delta i studien. Samtyckeskravet innebär att vi ska 

inhämta samtycke från deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke inhämtades genom 

att en intresseförfrågan skickades ut (se bilaga 1) via mail eller muntligt över telefon. Innan 

intervjuerna började frågade vi om samtycke till att spela in intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i studien ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). I studien har inga namn på informanterna eller anstalt nämnts, de 

har inte heller behövt redogöra för personuppgifter då det inte är relevant för syftet med 

denna studie. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda individer 

enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien 

blev informerade (se bilaga 2) om att materialet enbart skulle användas till syftet med denna 

studie och därefter förstöras. 



 

17 

 

 

6.7. Tillvägagångssätt och metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes då vi ansåg att den var mest relevant för denna studie. Fejes & 

Thornberg (2015) menar att styrkan med att använda sig av en kvalitativ metod är att låta 

informanternas inblick och erfarenheter utveckla nya insikter och sätt att se på världen. Den 

eventuella svagheten menar de är att den är väldigt beroende av forskarnas egen kunskap, 

utbildning, förnuft, självdisciplin och kreativitet.    

 

Värvning av informanter inleddes med att kontakta Kriminalvårdens telefonväxel, där vi 

sedan kunde få tag på kontaktuppgifter till barnombud för att i nästa steg skicka ut en 

intresseförfrågan (se bilaga 1). Informanterna arbetade på olika anstalter och häkten i 

Sverige och intervjuerna behövde genomföras under en kort tidsperiod, varpå intervjuerna 

genomfördes över telefon. Det hade inte varit möjligt för oss att genomföra intervjuerna på 

plats då det är långa geografiska avstånd mellan anstalterna. Bryman (2008) menar att 

fördelarna med att använda sig av telefonintervju är att det är avsevärt mycket billigare och 

inte lika mycket tid behöver avsättas då inga resor mellan informanterna behöver göras. Vid 

direkta intervjuer finns en risk att informanternas svar påverkas av intervjuarens kön, klass, 

ålder, etnicitet och ibland även själva närvaron av intervjuaren. Telefonintervju innebär en 

viss distans vilket kan minska risken att informanterna svarar så som de tror att intervjuaren 

uppskattar. Nackdelen med att använda sig av telefonintervju är att vi inte kan se personerna 

vi intervjuar vilket innebär att vi inte kan reagera på informanternas ansiktsuttryck och andra 

ickeverbala element som finns i en direkt intervju, dock var det inte vår avsikt i studien att 

läsa ansiktsuttryck. Vi har uppfattat informanternas svar som ärliga och de har gett långa 

fylliga svar på våra frågor där de både har varit positiva och kritiska till hur de arbetar för 

att implementera barnperspektivet. 

 

Intervjuguiden har kontinuerligt kontrollerats för att säkerställa tydlighet och för att svara 

upp mot vårt syfte. Utifrån detta bedömde vi att våra frågor var tillräckligt tydliga varpå 

extern validering av frågorna inte användes. Dock skulle frågornas tydlighet eventuellt 

kunnat stärkas vid extern validering. Gällande respondentvalidering valde vi att inte 

använda oss av detta då intervjuerna spelades in i sin helhet och båda författarna deltog vid 

samtliga intervjuer. Dock tillfrågades de två första informanterna om de ville läsa den 

transkriberade intervjun, de valde att avstå. 

 

Intervjuerna genomförde vi tillsammans. Fördelen med detta är att vi har olika 

personligheter varpå vi lägger märke till olika saker, vi hade möjlighet att flika in och ställa 

följdfrågor på varandras frågor. Samtycke om att spela in samtalen inhämtades innan 

intervjun började. Telefonintervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter och spelades in 

med en inspelningsfunktion på telefonen. De två intervjuerna som genomfördes via e-post 

genomfördes genom att vi skickat vår intervjuguide (se bilaga 3) via e-post som de sedan 

fyllt i och skickat tillbaka. Orsakerna till att två av informanterna valde att svara över e-post 

var att verksamheten inte tillät dem att avsätta tid för intervju. I och med att vi inte samtalat 

med dessa två så har deras svar varit mer begränsade och inte lika spontana i jämförelse 

med telefonintervjuerna. Vi har inte haft samma möjlighet att fråga efter förtydliganden och 

ställa följdfrågor. Deras svar har däremot varit användbara för syftet med denna studie varpå 
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vi ansåg att det var bättre att de fick svara skriftligt än att ha ett mindre antal informanter. 

Båda informanterna ställde sig dock positiva till att vi kunde återkomma ifall vi ville ha 

förtydligande kring någon fråga. Telefonintervjuerna spelades in och transkriberades sedan 

ordagrant, de transkriberade intervjuerna är mellan nio och elva A4: a sidor per intervju. 

Fejes & Thornberg (2015) menar att det är en utmaning att hitta mening ur en så stor mängd 

data. Vi ska skilja mellan det som är betydelsefullt från det som inte är det. Vi är dock 

medvetna om att intervju på plats och att vi med egna ögon fått se hur exempelvis 

besöksrummen, besökslägenheten, mottagandet av barn mm möjligtvis hade kunnat påverka 

vårt resultat och vår egen analys och slutsats. Då det är begränsade möjligheter att ta sig in 

på anstalter och röra sig fritt där inne såg vi att telefonintervjuer var vårt enda alternativ som 

också kunde ge värdefull information.  

 

Inledningsvis siktade vi på att intervjua barnombud som representerade samtliga 

säkerhetsklasser. Ett bortfall var att inget barnombud från säkerhetsklass 3 valde att ställa 

upp på intervju. Detta hade möjligtvis kunnat ge ett annat perspektiv på barnombudens sätt 

att arbeta med barnperspektivet i deras dagliga arbete.  

 

7. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet i studien utifrån de teman som framkom vilka 

presenteras enligt rubrikerna nedan. Informanterna arbetade på anstalter respektive häkte, 

och både benämns för anstalt även om det ibland handlar om svar från häktet. I resultatet 

benämns de intervjuade barnombuden för informanter. 

 

7.1. Barnombudens bakgrund och arbetsuppgifter 

Samtliga informanter arbetar som barnombud inom Kriminalvården och har, förutom den 

interna kriminalvårdsutbildningen, gått Kriminalvårdens barnombudsutbildning. Hälften av 

informanterna har arbetat som barnombud i fyra år eller mindre och den andra hälften har 

varit barnombud i nio år eller mer. Informanterna representerar anstalter för män och 

anstalter för kvinnor samt säkerhetsklass 1, säkerhetsklass 2 och häkte. 

 

Informanterna berättade att deras arbetsuppgifter som barnombud är att se till att samtliga 

inom Kriminalvården efterföljer barnkonventionen inom Kriminalvårdens olika områden. 

De bevakar också att barnperspektivet finns med i de frihetsberövade föräldrarnas 

verkställighetsplan. De fungerar även som bollplank till sina kollegor när de har 

funderingar. Finns oro i samtal med barnen eller efter att de deltagit vid ett barnbesök så 

hjälper barnombuden till att skriva en orosanmälan eller prata med den frihetsberövade. En 

informant berättade också att hen är behjälplig när de berättar för den frihetsberövade att en 

anmälan har gjorts då det kan vara en obekväm situation. Informanterna samverkar även 

med ideella organisationer såsom Bufff och ansvarar för att det centralt framtagna 

informationsmaterialet till barnen om anstalten skickas ut till barn innan det första besöket. 

En annan viktig arbetsuppgift de har är att se till att besöksrum och besökslägenheter är 

barnanpassade, att köpa in leksaker och andra förbättringar som kan göras för att hela tiden 

ha barnets bästa i fokus. En informant uttryckte “jag försöker som barnombud också stötta 
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de föräldrarna som sitter här och stötta dom i föräldrarollen, som det är väldigt vanligt att 

dom frånsäger sig.” Nästan alla informanter håller också i föräldragrupper, godnattsagor 

till barnen, samtal med de frihetsberövade föräldrarna mm.  

 

7.2. Säkerhet 

7.2.1. Säkerhetsklass 1 

Informanterna berättade att säkerhetsklass 1 är den högsta säkerhetsklassen i Sverige, de 

har mest restriktioner, inskränkanden och kontroller. En informant berättade att “vi jobbar 

hårt kring säkerheten vilket är ett måste med det klientel vi har.” Med säkerhetsklass 1 

menar en informant att de ska kunna hantera de intagna som behöver mur och stängsel. De 

ska ha kapaciteten att hantera de intagna vilket innebär att det krävs personaltäthet och en 

förmåga att kunna ingripa. En annan informant uttryckte att “det är inte strafftiden så 

mycket som styr, utan det är ju den säkerhetsmässiga bedömningen av klienten.” Hen 

berättar vidare att de ska ha kapacitet att kunna hantera rymningsförsök, hotfulla och 

våldsamma klienter. En informant sa att “lägre säkerhetsklasser har möjligheterna att 

erbjuda mer inom egentligen allt än vad vi på en hög säkerhetsklass kan.” Hen berättar 

vidare att de behöver ta stor hänsyn till rutiner och säkerhet. 

 

7.2.2. Säkerhetsklass 2 

En informant berättade att säkerhetsklass 2 innebär att “vi är en sluten anstalt, alltså ingen 

öppen. Våra intagna måste ansöka om permission för att få lämna anstalten, annars sitter 

de där de sitter.” Informanterna som arbetar på kvinnoanstalt berättade att säkerhetsklass 2 

är den högsta för kvinnor. Det kan innebära låsta dörrar, kamerabevakning och staket runt 

om hela anstalten. En informant berättade att de har inlåsning på bostadsrummet nattetid 

och många av de intagna har långa straff.  

 

7.2.3. Säkerhetsklass 3 

Hälften av informanterna berättade att en säkerhetsklass 3 anstalt har öppnare 

besöksmöjligheter. I regel vistas de med andra intagna, de kan exempelvis gå fritt till en 

trädgård eller ha besök i sitt bostadsrum berättade en informant. En informant sa “fängelser 

som är öppna kan till exempel ha familjedagar där de grillar och umgås. Det är ju inget 

som vi kan genomföra. Det är absolut lättare att jobba med barnperspektivet på en öppen 

anstalt.” 

 

7.2.4. Balansen mellan säkerhet och barnperspektiv 

Informanterna berättade att de måste sätta säkerheten i första rummet samtidigt som de ska 

ha ett barnperspektiv. En informant uttryckte att “där någonstans som man ibland kan 

känna att det säkerhetsmässiga fokuset ibland, det får förtur.” Informanterna berättade att 

det är en viss utmaning att hitta en balans mellan säkerhet och barnperspektiv. De berättade 

att även barn behöver gå igenom en metalldetektor och vid misstanke även visiteras. En 

informant sa “vi brukar säga att när ni åker flygplan måste ni göra likadant” hen berättade 

vidare att “vi måste ju visitera dom, och visitera barn och gå genom båge och så, kan vara 

väldigt väldigt jobbigt när man tänker på att man ska se till barnets bästa.” En annan 
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informant sa att det ganska frekvent händer att barn behöver klä av sig och genomgå en ytlig 

kroppsbesiktning, de försöker dock vara restriktiva med det när det gäller barn. 

Informanterna berättade om vikten av att personalen är lyhörd och har ett bra bemötande så 

att barnen känner sig mer avslappnade. Bebisar måste byta blöja innan de får följa med in, 

anstalterna tillhandahåller med välling och dylikt. En informant sa “det finns föräldrar som 

ber sina barn att bära med saker in, det är en skräck, det är det bara.” En informant sa att 

de, trots att det ibland tar emot att ha ett så stort säkerhetsfokus, alltid måste tänka på det. 

Hen berättade vidare att det kan förekomma att barnets nalle kan vara full av knark och att 

de är medvetna om att även barn, medvetet eller omedvetet, kan försöka föra in sådant på 

anstalten. Därför måste även barnen gå igenom samma säkerhetsrutiner som vuxna, men att 

de då försöker gå ner på barnens nivå och bemöta dem så att det inte ska kännas otäckt för 

dem.  

 

7.3. Besöka sin frihetsberövade förälder 

7.3.1. Möjlighet att ta emot besök 

Samtliga informanter berättade att de frihetsberövade föräldrarna har möjlighet att ta emot 

besök av sina barn. Besökstiderna varierar något, de flesta informanter sa däremot att det 

finns möjlighet att komma på besökt i stort sett varje dag. En informant sa att “om barnet 

vill träffa sin pappa kan de nästan ses hur ofta de vill. Men vi utreder för att se om det 

verkligen förhåller sig så.”  Någon anstalt har besökstider större delen av dagen medan 

andra begränsar tiderna till 1–2 timmar per gång. Samtliga informanter berättade att det går 

att rucka på besökstiderna, om familjerna har rest långt för att träffa den frihetsberövade 

föräldern går det alltid att förlänga besöken något. En informant sa “men sen kan man öka 

lite tiden om de har lång väg att köra, om man kör från X- stad för att träffa mamma så kan 

man säkert få lite förlängt.” Informanterna uppgav att det i stort är det geografiska avståndet 

som begränsat möjligheterna till att ta emot besök. En informant sa att “det kostar att 

komma på besök, att ta sig hit och sova här.” En annan sak som kan begränsa möjligheten 

att ta emot besök är också hur familjeförhållandena ser ut, det är i många fall den andra 

vårdnadshavaren som ska godkänna att ett besök hos den andra föräldern blir till. Är 

relationerna inte de bästa mellan föräldrarna, eller att det finns en missbruksproblematik 

eller psykisk ohälsa hos den andra föräldern kan även det begränsa möjligheten för barnet 

att besöka sin frihetsberövade förälder. En informant sa “men det är ju samtidigt 

vårdnadshavaren som ska ta ställning och ge samtycke till den här kontakten och det är ju 

någonstans det som är grunden för besöket.” 

 

7.3.2. Barnperspektivet vid besöken 

En informant berättade att de alltid försöker förbereda barn inför det första besöket på 

anstalten. Informanterna uppgav att det finns centralt reglerat informationsmaterial som är 

anpassat för barn och att personal i samråd med den frihetsberövade föräldern skickar hem 

materialet till barnet innan denne kommer på det första besöket. Detta för att så långt som 

möjligt förbereda barnet om vad som väntar när denne kommer och besöker sin förälder.  

 

Ett besök föregås alltid av en utredning för att klargöra om besöket är till barnets bästa, 

berättade en av informanterna. Alla informanter sa att de alltid är med och kollar av läget 
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vid det första besöket, för att säkerställa att barnet verkar må bra av besöket. De berättade 

också att de brukar prata med barnet innan besöket och sedan efter besöket för att se att allt 

har gått bra. En informant sa att “när det första besöket har gjorts gör man en bedömning, 

eller vi personal pratar kring det eller med den som sitter här hur det har fungerat.” Vidare 

ska alltid ett besök ha fungerat väl innan nästa kan bokas upp.  

 

Informanterna uppgav att det är viktigt att personalen är lyhörd för att se hur barnen reagerar 

vid besöken och gör det på olika sätt för att säkerställa att barnet inte far illa vid besöket. 

En informant sa att det ges olika möjligheter till kontroll, exempelvis direkt barnet kommer 

på besöket, när de kommer för att välja leksaker, när de äter lunch och när de går hem. “så 

vi har ju ganska bra tillfällen att stämma av men som regel är det ju liksom, vi ska ju så 

klart försöka utreda så gott som vi kan inför ett besök om det är till barnets bästa” Vidare 

berättade samma informant att det ibland händer att besöken inte faller ut väl och då kan de 

till och med neka ytterligare besök av barnet eftersom de gjort en bedömning om att det inte 

är till barnets bästa att besöka sin frihetsberövade förälder: “men sen kan ju vi så klart med 

mer information tycka att det här besöket är inte till barnets bästa beroende på vilka 

uppgifter som framkommer, och då kan ju vi bestämma att de inte får komma och så.” Några 

enstaka informanter berättade att de alltid bjuder barn på fika och att de kan få med sig något 

minne från besöken när de far hem, exempelvis barnanpassat informationsmaterial eller 

teckningar som de har ritat tillsammans med sin förälder.  

 

7.3.3. Bevakade/obevakade besök 

Besöken är enligt informanterna i regel obevakade. I särskilda fall kan socialtjänsten vara 

med och bevaka besöken, exempelvis om det sker en barnavårdsutredning parallellt. I andra 

fall kan det vara så att den frihetsberövade föräldern har fått restriktioner och då kan polisen 

sitta med och bevaka besöket. Informanterna berättade att det inte finns personella resurser 

att sitta med och bevaka besöken utan de försöker stämma av innan och under besöken att 

allt flyter på bra. En informant sa “det ska mycket till om man ska ha det bevakat, då ser 

man inte till barnets bästa längre. Om man sitter som tjänsteman och stirrar.” En annan 

informant berättade att de bara sitter med och bevakar besöken om det finns en 

våldsproblematik hos den frihetsberövade föräldern, annars är alla besök obevakade.  

 

7.3.4. Miljöer anpassade för barn 

Nästan alla informanter uppgav att de har barnanpassade besöksrum. Någon enstaka 

informant uppgav att de inte har ett barnanpassat besöksrum och att det beror på att de är en 

liten anstalt och att de endast har ett besöksrum som både vuxna och barn använder. Samma 

informant berättade att hen jobbar hårt för att få gehör hos ledningen för att få mer 

barnanpassat på anstalten. Övriga informanter sa att de har barnanpassade besöksrum och 

har försökt anpassa innehållet i rummen till barn i olika åldrar. I besöksrummen finns allt 

från leksaker till playstation så att även de äldre barnen ska ha något att göra. En informant 

berättade att de har försökt få bort den hårda och sterila miljön både inne på anstalten men 

också på vägen in till anstalten, exempelvis genom att de utsmyckat och målat väggar så att 

det är mer anpassat för barn. En annan informant sa “jag har varit på andra anstalter och 

där är det fina barnrum och besökslägenheter. Vi strävar mot samma sak, alla anstalter. 
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Men klart, kvinnofängelserna har kommit längre, de började tidigare med lägenheter och 

besöksrum.” 

 

Utöver besöksrum berättade drygt hälften av informanterna att de kan erbjuda barn och 

föräldrar att bo i deras besökslägenhet. Dessa är utformade som vilken vanlig lägenhet som 

helst och är även barnanpassade med leksaker, omvårdnadsmaterial för barn, barnmat mm. 

En informant beskrev deras miljö så här: “Ja det finns leksaker, målningar, 

besökslägenheten har rastgård med gungor, sandlåda mm.” De informanter vars anstalter 

kan erbjuda besökslägenhet uppger att besökslägenheten är villkorad, då genom att det bara 

är de med barn som får låna lägenheten, eller de som väntar barn för att på så sätt försöka 

underlätta att den andra föräldern också knyter an till det väntade barnet. Utöver det måste 

vanliga besök först ha fungerat tillfredsställande för att det ska bli möjligt att få låna 

lägenheten. Lägenheten kan man låna över exempelvis ett veckoslut. En informant berättade 

“men inte för länge, det är inte heller sunt att vara inlåst så heller, även om det är väldigt 

fint i lägenheten och man kan öppna upp så blir de ju ändå rastlösa så.” 

 

7.3.5. Förbättringsförslag på besöksmiljön 

Vad gäller förbättringar kring anstalternas besöksmiljö hade informanterna flera förslag. 

Bland annat önskade informanterna att det skulle finnas både fler och större besöksrum. En 

informant önskade att det skulle finnas ännu mer anpassade besöksrum så att även äldre 

barn skulle kunna trivas bättre. 

 

Det hade varit roligt om vi hade haft där de kunde kanske göra lite idrott, spela 

innebandy eller något med barnen och då skulle kanske de lite större barnen också vilja 

följa med, för det blir kanske lite tråkigt att sitta och hänga i ett besöksrum en timma om 

man är i den där åldern då, som lite nedre tonåren. 

 

Några av informanterna hade önskat att föräldrar och barn skulle ha större möjligheter att 

få komma utomhus och att det skulle kunna vara mer anpassade och fria tider för utgång. 

Någon enstaka informant sa att det är svårt att få gehör från ledningen när det gäller 

förbättringsförslag på besöksmiljön på anstalten. Det går ibland åt mycket kraft och energi 

för att få respons från ledningen när det gäller arbetet som barnombud, men informanten 

upplever ändå att ledningen nu också blir mer och mer medveten om vad barnombudens 

uppdrag egentligen innebär. Övriga informanter sa att det är viktigt att ha ledningen bakom 

sig när det gäller arbetet som barnombud och för att få igenom förbättringsförslag. Samtliga 

informanter uppgav dock att nuvarande lokaler begränsar möjligheterna till att få igenom 

sina förslag till förbättring. En informant sa också att själva orsaken till att föräldern sitter 

där hen sitter också begränsar möjligheterna till vad anstalten kan erbjuda vad gäller 

besöksmiljön:  

 

Så en varm sommardag så skulle man ju önska att mamman kunde släppas ut här 

på en liten gräsplätt men det kan man inte göra hur lätt som helst eftersom hon sitter här 

av en anledning och hon kanske inte har permissionsgång så man måste se lite varför hon 

är här. 
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Nästan alla informanter var dock överens om att den besöksmiljö de har idag ändå är bra 

och väldigt barnanpassad, de har utifrån lokaliteter, personella- och ekonomiska resurser 

kommit långt vad gäller att se besöksmiljöerna ur ett barnperspektiv och att arbeta med 

barnperspektivet i stort. En informant sa: 

 

Ni ska veta att för 10 år sen så fanns det nästan ingenting, det var skandal. Så jag 

tycker att vi har kommit långt, det ska ni veta. Det är nog så att många har en trevligare 

kväll här än hemma. 

 

7.4. Barn och föräldrars reaktioner 

Informanterna berättade att de flesta barn som kommer för att besöka sina frihetsberövade 

föräldrar oftast är glada och förväntansfulla. Många kan dock i början uppleva det lite 

skrämmande att behöva gå igenom en metalldetektor och att mötas av höga murar och 

stängsel. En informant sa att de försöker göra mottagandet så avslappnat som möjligt och 

möta barnen på deras nivå men berättade också att föräldrarna har ett eget ansvar att 

förbereda barnen så långt det är möjligt. “Men om föräldrarna är väldigt kloka och vettiga 

har det haft möjlighet att beskriva och skicka hem en folder till sina barn vad de kommer 

att möta.” För föräldrarna brukar ett besök vara veckans höjdpunkt, de klär upp sig och 

köper extra goda saker från kiosken för att kunna bjuda på det till barnen. En informant sa 

“för många är det ju höjdpunkten så klart att få ta emot besök från sina anhöriga och sina 

barn.” En annan informant uppgav att föräldrarna efter besök ofta är både glada och ledsna 

samtidigt som de skryter om sina barn inför andra intagna och personal. Samtliga 

informanter berättade att de upplever att barnen vill komma tillbaka för att besöka sin 

frihetsberövade förälder. En informant upplevde dock att det är mer sällan som barn i 

tonåren kommer på besök utan att det oftare är de yngre barnen som är återkommande.  

 

Några enstaka informanter berättade att det finns en annan sida också, att det finns de 

föräldrar som inte alls vill ha besök av sina barn och att det finns de som vill frånsäga sig 

sitt föräldraskap och ansvar när de hamnar innanför Kriminalvårdens väggar.  

 

7.5. Kontakt med sin frihetsberövade förälder via telefon 

Samtliga anstalter tillät att barn och föräldrar har kontakt via telefon. Den frihetsberövade 

föräldern måste först ansöka om att få ringa till ett visst telefonnummer och sedan få det 

godkänt. När det är gjort kan föräldern ha kontakt med sitt barn i stort sett hela dagarna, 

förutom när denne är på sysselsättningen. Föräldern måste själv betala sina egna 

telefonsamtal och gör det genom att köpa telefonkort från anstaltens kiosk. Pengar att betala 

korten med intjänas på sysselsättningen. Om den frihetsberövade föräldern har fått ett 

telefonnummer godkänt kan föräldern prata med sina barn ostört, flera anstalter erbjuder 

bärbar telefon som föräldern kan ta med sig in på sina rum. Begränsningar i att ringa fritt 

finns dock, det kan vara allt ifrån att det finns restriktioner hos föräldern eller att det har 

skett någon form av missbruk kring användandet. En informant uttryckte det så här: 

“Alltifrån att den intagne har missbrukat och manipulerat sin INTIK vilket gör att han eller 

hon inte längre får ha det numret godkänt på det viset.” 
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En förutsättning för att kunna ringa via Kriminalvårdens telefonsystem, INTIK, är att 

telefonnumret går till en fast hemtelefon, inte till en mobiltelefon eller IP-telefon. Detta för 

att säkerställa att de faktiskt ringer till den person de uppger att de ska ringa. Det här är 

något som i vissa fall begränsa möjligheten för många att ringa hem till sina barn då fler 

och fler enbart använder sig av mobiltelefoni. Då kan Kriminalvården istället erbjuda något 

som kallas för veckosamtal, där föräldern får ringa hem till sina barn på bekostnad av 

Kriminalvården. Dessa samtal är dock övervakade, antingen genom direkt avlyssning eller 

att personal sitter med i rummet. Däremot behöver den frihetsberövade föräldern inte sitta 

bland andra intagna när de ringer till sina barn, det är endast personal som avlyssnar eller 

medlyssnar. En informant berättade också att veckosamtalet hem till barnen ska talas på ett 

språk som kriminalvårdaren behärskar. Eftersom dessa samtal kräver en del personella 

resurser då är de begränsade till en gång i veckan och samtalen får bara vara under en 

begränsad tid åt gången. 

 

En informant sa att barnen inte kan ringa in till sin förälder. Övriga informanter berättade 

att barn kan ringa till sina föräldrar men att det är något som sker relativt sällan. Orsakerna 

tror informanterna beror på att barnet då måste ringa via centralvakten och sedan bli 

inkopplad till avdelningen vilket kan upplevas besvärligt och krångligt. En informant sa 

“nej, vet faktiskt inte varför det är så. Men säkert för att de vet att pappa ringer ikväll och 

de har gjort upp tid att pappa ringer. De ringer bara om det hänt nått särskilt.” 

 

7.6. Brev och alternativa kommunikationsmedel 

Förutom besök och telefonsamtal är också brevväxling mellan barn och föräldrar något som 

är vanligt inom Kriminalvården. En informant sa “många skriver väldigt mycket brev också 

även om det är en utdöende form i samhället att skriva brev så är det några som gör det så 

är det våra klienter.” En annan informant berättade att relationen mellan den 

frihetsberövade föräldern och dennes barn ibland inte är så välfungerande, många barn är 

familjehemsplacerade eller kanske inte vill prata med sin förälder när denne ringer. Samma 

informant berättade då att de brukar uppmana föräldern att skriva brev till sina barn och 

spara för att sedan ge det till barnet när de väl ses, även om det skulle dröja ett par år.  

 

I vissa särskilda fall kan Kriminalvården erbjuda alternativa kommunikationsmedel men det 

är väldigt restriktivt. Videosamtal kan bli aktuellt om exempelvis socialtjänsten behöver 

koppla upp sig mot föräldern, annars används videosamtal mest som ett hjälpmedel vid 

rättegångar. En informant trodde dock att alternativa kommunikationsmedel kommer bli 

mer vanligt i framtiden och att det som hindrar exempelvis videosamtal är både personella 

resurser och att de blivit dömda att avtjäna ett straff inom Kriminalvården.  

 

Det kommer nog bli mer och mer aktuellt framöver tror jag, i framtiden. Men det är 

ju en säkerhetsklass, man skulle ju önska att man kunde låta de skypa och så, men nej, vi 

har inte de resurserna att sitta på det sättet med dem så. 
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7.7. Uppmuntran till kontakt 

Samtliga informanter berättade att de i samtal med den frihetsberövade föräldern 

uppmuntrar föräldern att hålla kontakt med sina barn. En informant sa att de alltid försöker 

ha med ett barnperspektiv i den frihetsberövades verkställighetsplanering, allt från 

besöksplanering med barnen, föräldrastödjande insatser eller kontakt med socialtjänsten 

antingen för att de upplever någon form av oro eller att de ser att familjen kan behöva stöd 

i vissa frågor, “så att det ska ju vara så att barnet och barnperspektivet ska vara väldigt 

aktuellt liksom under hela verkställigheten.” En annan informant berättade att de i samtalet 

med den frihetsberövade föräldern försöker belysa vikten av kontakt med sina barn, att 

föräldern är viktig för barnet oavsett om denne sitter i fängelse eller inte, att man inte kan 

frånsäga sig sitt föräldraskap. Dock uppger samtliga informanter att det är viktigt att reda ut 

om kontakten med föräldern är till barnets bästa och att de ibland upptäcker att det inte är 

så. En informant beskrev det så här: “Kriminalvården strävar för att den intagne ska 

bibehålla en god kontakt med sina barn under verkställigheten. Men kontakten ska även 

vara sund för både barn och intagen.”  

 

Några informanter beskrev att de ställs inför vissa utmaningar när det gäller kontakt mellan 

barn och föräldrar. Detta är särskilt tydligt då det finns frihetsberövade föräldrar som har 

barn i andra länder. Då kan föräldern inte ringa via Kriminalvårdens INTIK system då det 

inte tillåter utlandssamtal. Det är också svårt för barnen att komma på besök då det skulle 

vara mycket kostsamt att åka till Sverige för att besöka sin förälder. En informant berättade 

också att det finns föräldrar som har ett utvisningsbeslut på sig, och då är det svårt att jobba 

med relationen mellan barnet och föräldern. En annan informant sa att det också finns 

föräldrar som inte vill ha besök av sina barn vilket också kan vara en utmaning i sig. Den 

vanligaste kontaktvägen beskriver samtliga informanter är via telefon tätt följt av brev. 

Många har svårt att komma på besök då de bor geografiskt långt borta och besökstiderna är 

begränsade. Andra orsaker till att kontakten mellan barn och föräldrar inte fungerar är att 

barnen är familjehemsplacerade, att det finns en missbruksproblematik eller psykisk ohälsa 

hos föräldrarna.  

 

7.8. Barn som bor på anstalten med sin frihetsberövade förälder 

Hälften av informanterna berättade att de har eller har haft barn boende på anstalten, det har 

rört sig om en till två barn per år i snitt. Ingen av de manliga anstalterna har haft ett barn 

boende på anstalten. En informant sa:  

 

Än så länge så har ingen sådan ansökan kommit ifrån en man om att få bo med sitt 

barn på en anstalt. Dock måste Kriminalvården ställa in sig på att den frågan kan komma 

och hur vi då ska ställa oss till detta. 

 

En informant berättade att uppfattningen att kvinnor ska vara snällare och lugnare gör att 

det anses okej att placera barn på kvinnoanstalter. En annan informant sa “jag tror inte 

överlag att de flesta män är så där jätteintresserade, de tycker nog att det ligger på 

kvinnorna.” Samma informant berättade vidare att många har fött sitt barn på sjukhuset i 

anknytning till anstalten, den första anknytningen vet mammor och kvinnor hur viktig den 
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är. Socialtjänsten brukar göra en utredning när barnet blivit ett år, om det är mer lämpligt 

att barnet flyttar hem till någon annan anhörig. 

 

Enligt informanterna vid kvinnoanstalterna har de anpassade bostadsrum för 

frihetsberövade med spädbarn. Rummen är lite större, de har en spjälsäng, skötbord och 

övriga tillbehör såsom badbalja, blöjor mm. En informant sa att de har en avdelning som är 

lite lugnare med färre frihetsberövade och använder ett bostadsrum som lekrum med kuddar 

och leksaker. De har även självhushållning så de kan laga egen mat. En informant sa: 

 

Många av dem barnen som bor här ska ni veta tyvärr har det bättre här än vad de 

har hemma. Så att det är en bra start för väldigt många och de har ju oss som tittar på dem 

och observerar så att barnen inte far illa så. 

 

Samma informant berättade också hur viktigt det är att personal som vill arbeta med det, 

man behöver ha koll och uppmärksamma så att närvaron är bra, att amningen fungerar samt 

att de inte isolerar sig. “Det krävs vissa kunskaper och det har inte all personal här och det 

borde vi kanske kräva så att säga men det gör vi inte.” sa en informant. Informanterna 

berättade att BVC och Socialtjänsten är väldigt viktiga och intresserade av att komma till 

anstalterna och vara på plats. En annan informant sa “sen är ju engagemanget från cheferna 

oerhört viktigt.” 

 

7.9. Föräldragrupper 

Mer än hälften av informanterna har i dagsläget föräldragrupper, upplägget är ungefär lika 

på dessa anstalter. De berättade att det är åtta till tio träffar med olika teman. Grupperna 

handlar väldigt mycket om att stötta de frihetsberövade i föräldrarollen och undervisa om 

barn och barns utveckling och behov under olika tidpunkter i barnets liv. En informant sa 

“dom får känna hur viktiga dom är, de går inte ta bort, är man förälder så är man förälder, 

de kan man liksom inte sätta på vänt.” Informanterna berättade också att de brukar visa 

ganska jobbiga filmer som handlar om hur barn upplever att ha en frihetsberövad förälder. 

En informant sa: 

 

Det kan vara jäkligt tufft för dem men de ska ha det lite så att det ska kunna tänka 

till, att det är inte bara dem som sitter inne, även barnen där ute lider liksom. Så det är 

väldigt givande att se hur de förändras i sitt tänk. 

 

Samma informant berättade vidare att “de kan ju va svårt att vara förälder också vara 

kriminell och sitta i ja fängelse eller på häkte, asså att man känner att, tappar man lite 

ansikte.” Någon enstaka informant berättade att de pratar mycket kring regler och rutiner, 

något som brukar saknas när man lever ett kriminellt liv. Informanterna som arbetar på 

anstalt med säkerhetsklass 1 berättade att det kan vara svårt att få ihop föräldragrupper på 

grund av klientkonstellationer, de har olika klienthus där klienterna bara får träffa andra 

klienter som bor i samma hus. En informant sa “vi kan ju liksom inte blanda våra klienter 

hur som helst.” Samtliga informanter som har föräldragrupper upplevde att grupperna ger 

resultat på något sätt, att de får med sig någonting. En informant sa “det är ju färskvara, 

man måste ju hela tiden påminna dem.” De upplever att det är en bra samtalston och klimat 



 

27 

 

i grupperna. En annan informant sa “många visar upp sig väldigt mycket, blottar sina 

svagheter och det är ju svårt att vara förälder liksom, inte minst för våra klienter.” 

 

7.10. Kvinnor - en särskilt utsatt grupp 

Informanterna som arbetar med kvinnliga frihetsberövade berättade att de är en särskilt 

utsatt grupp, de hamnar i en mer utsatt situation i samhället. En informant uttryckte det 

såhär: “Det är ju annorlunda att straffas som kvinna, det är bara att inse.” Hen berättade 

vidare att “de blir väldigt dömda där utanför och det sitter i och det gör mig väldigt rädd 

ibland, det kan faktiskt vara en tillfällighet att någon måste sitta här i 10 månader, att det 

bara blev så liksom.” De berättade att kvinnorna i regel har färre anhöriga som ställer upp 

och kommer på besök, en informant beskrev det såhär: “Mannen får besöken alltid, de är 

väldigt populära männen. Kvinnorna har inte lika ofta besök för de har ofta tappat ett 

ganska stort nätverk när de väl hamnat här liksom.” Ofta känner kvinnorna skuld och skam 

över att inte kunna ta hand om sina barn berättade en annan informant. Pappan finns oftast 

inte med i bilden utan barnen är familjehemsplacerade. De berättade vidare att på manliga 

anstalter finns oftast kvinnan kvar och håller ihop familjen. På anstalterna finns mycket 

hjälp att få berättade några av informanterna, det finns tillgång till psykolog, mindfulness 

och yoga förutom föräldrautbildning och samtal.  

 

7.11. Utmaningar i arbetet med att uppfylla barnkonventionens 

intentioner 

Samtliga informanter var överens om att arbetet med barnperspektivet och 

barnkonventionen har gått framåt, men att de fortfarande har en bit kvar för att nå full 

måluppfyllelse. Fler av de anställda inom Kriminalvården har gått barnombudsutbildningen 

och upplevelsen är att fler och fler blir medvetna om vad barnkonventionen står för och vad 

den innebär för deras myndighet. Informanterna nämnde att mycket handlar om en 

ledningsfråga och att deras inställning också påverkar i vilken omfattning anstalten arbetar 

med barnperspektivet, hur det prioriteras ekonomiskt och hur mycket personalresurser som 

läggs på att arbeta med barnperspektivet. Några få informanter nämnde också att de nu har 

en generaldirektör som pratar mycket om barnperspektivet och barnkonventionen vilket 

genomsyrar samtliga led i organisationen vilket de ser som positivt och som underlättar 

deras arbete. Hur mycket tid och pengar som avsätts varierar mycket, en informant sa att 

“de som jobbar med beslutsfrågor kring barn tar väldigt stor hänsyn till barnkonventionen” 

medan en annan informant upplevde det mer svårjobbat:  

 

Det ska gå genom fler kvarnar och många gånger känner man att man stångar 

huvudet i en vägg, men det är bara att fortsätta stångas. Vi måste jobba med 

barnperspektivet. Jag upplever att chefer nu har börjat lyssna mer på barnombuden, det 

hör jag även av andra barnombud i Sverige. Men det är inte ok kan jag tycka, att man måste 

stångas så mycket. 

 

Även en annan informant kände att det är svårjobbat och menar att det i dagsläget inte läggs 

ut i schemat när de exempelvis ska ha föräldragrupper/samtal, utan att det endast avsätts tid 
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om verksamheten tillåter det och att det då blir svårjobbat. En informant upplevde att 

uppdraget som barnombud är tufft och att få deras röst hörd och berömmer sina 

barnombudskollegor ute i landet “alla som jobbar med det här är eldsjälar.” 

 

En annan informant tyckte också att det var en utmaning att jobba med barnperspektivet 

inom Kriminalvården då de frihetsberövade inte alltid förstår varför man jobbar med det 

eller hur det egentligen ska tolkas, om det handlar om barnens rätt till umgänge med sin 

frihetsberövade förälder eller tvärtom, den frihetsberövades rätt till umgänge. De olika 

synsätten kan därmed bli en utmaning och informanten trodde att mycket av det handlar om 

bristande kunskap hos den frihetsberövade. En annan utmaning som några av informanterna 

nämnde är huruvida deras kollegor anser att barnperspektivet är viktigt och var i 

organisationen de jobbar. Vissa av deras kollegor som jobbar ute på avdelningarna träffar 

aldrig barn eller ställs inför dessa frågor, medan andra stöter på det dagligen, exempelvis de 

själva som barnombud eller de som jobbar på mottagningsenheten. En informant sa att det 

gör det svårare att få en förståelse för varandras arbete. En informant sa “vi är 450–500 

anställda och det är klart att barnperspektivet och barnfrågan är mer eller mindre viktiga 

hos olika individer, så är det ju” 

 

Upplevelsen från en informant var att personalgruppen numera vågar prata om och lyfta 

barnperspektivet, det är något som blivit bättre. Fler pratar om barnperspektivet och vad 

deras skyldigheter som anställda inom myndigheten innebär, exempelvis att göra en 

orosanmälan till socialtjänsten när de får in en frihetsberövad förälder eller om de tycker att 

barnet eller familjen behöver någon form av stöd. “Jag tycker att vi är duktiga och folk 

vågar prata om det idag, förr var det mer hysch hysch om det, man var så dömande, men 

så är det inte nu.” berättade en informant. Några av informanterna hoppades på att 

barnkonventionen snart ska bli svensk lag och att det ska göra det lättare att jobba än mer 

med barnets bästa i fokus.  

 

7.12. Svårigheter mellan lagar och barnperspektivet 

De flesta informanterna uttryckte att arbetet med klienten och att reducera riskerna för 

återfall i brott är deras huvuduppdrag men att det i det arbetet ändå alltid ska finnas med ett 

barnperspektiv när de arbetar med frihetsberövade föräldrar. En informant sa: 

 

Samtidigt som klienten kan ha ett barn och vi ska ha ett barnperspektiv och tillse att 

utifrån de säkerhetsmässiga förutsättningar vi har ska vi försöka omsätta barnperspektivet 

någonstans i praktisk verklighet och det är kanske där någonstans som man ibland kan 

känna att det säkerhetsmässiga fokuset ibland, det får förtur. Och det är väl den 

utmaningen, att hitta en balans där. 

 

De informanter som jobbar inom den högsta säkerhetsklassen uttryckte att det kan vara lite 

svårare att få till arbetet med barnperspektivet just för att det är en mer sluten anstalt och att 

det inte alltid är möjligt att exempelvis få sova över hos sin förälder eftersom det utifrån 

säkerhetsläget kan vara svårt att få igenom, men att de ändå försöker få till det på bästa sätt. 

En informant sa “så klart verksamheten ska gå först och fungera, men man måste vara mer 

vidsynt när det gäller barn, men det är lite trögt ibland.” En informant nämnde att alla 
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frihetsberövade får en verkställighetsplan och att deras uppgift är att i verkställighetsplanen 

ändå alltid ha med barnperspektivet just för att relationen mellan barn och förälder är viktig 

för klientens fortsatta liv och inför frigivningen. En annan informant upplevde att det ändå 

har blivit en lättnad vad gäller arbetet att kunna kombinera exempelvis fängelselagen och 

häkteslagen med barnperspektivet och barnkonventionen “de kan va lite jobbigt ibland även 

om jag tycker att det har blivit så mycket mycket bättre.”  

 

8. Analys och diskussion 

Det viktigaste som har framkommit ur materialet som presenterats tidigare kommer nedan 

att diskuteras och analyseras. Våra valda teorier samt tidigare forskning och annan litteratur 

kommer att integreras i analysen och diskussionen.  

 

Utifrån vår första frågeställning framgick det tydligt att Kriminalvården aktivt arbetar för 

att tillgodose barnets rätt att ha ett personligt förhållande med båda sina föräldrar i enlighet 

med vad artikel 9 i barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) säger. Samtliga informanter 

uppgav att det finns möjlighet till besök, telefonsamtal samt brev. Besökstiderna varierade 

något mellan anstalterna men alla har besökstider som omfattar minst en timma vilket 

stämmer överens med vad de skriver på hemsidan (Kriminalvården, u.å.c). Även om de 

frihetsberövade inte har råd att ringa hem eller det saknas fast telefoni så ges de möjlighet 

till ett veckosamtal hem till sitt/sina barn vilket visar på hur Kriminalvården arbetar för att 

försöka tillgodose barns rätt till kontakt med sin frihetsberövade förälder. Telefonsamtal 

visade sig vara det vanligaste sättet för de frihetsberövade föräldrarna att hålla kontakten 

med sina barn. Det berodde till största del på de geografiska avstånden då det kan bli väldigt 

kostsamt vilket Berman, Steinhoff & Koivumaa (2013) också menar på. Steinhoff & 

Berman (2012) belyser vikten av att telefonkontakt gör det möjligt för barnen att ha en 

relativt normal kontakt med sin förälder. Ytterligare ett sätt som Kriminalvården gör för att 

möjliggöra för barn och föräldrar har kontakt med varandra är att föräldern tillåts skriva 

brev till sina barn. Det visade sig att de frihetsberövade flitigt använder den här 

kommunikationsvägen även om det är mer sällan folk i allmänhet skriver brev till varandra 

numera.  

 

Studien visade att ledningens inställning och syn på barnperspektiv och hur ledningen 

arbetar för att möjliggöra för att anstalten att uppfylla barnkonventionens intention är av 

stor vikt. Exempel på detta var att de flesta anstalter hade anpassat verksamheten för 

barnbesök med särskilda besöksrum, välkomnande entréer, möbler och/eller leksaker 

(Kriminalvården, u.å.b). Någon enstaka anstalt saknade dock sådan anpassning, vilket 

förklarades med att anstalten var liten i storleken samt svårigheter med att få gehör hos 

ledningen. Detta styrker Wolvén (2000) med att det är mest framgångsrikt när de 

organisatoriska målen samstämmer med de individuella målen hos medarbetarna. Branham 

och Hirschfeld (2010) belyser vikten av att medarbetarna får sina röster hörda för att på så 

sätt kunna forma gemensamma mål vilket i sin tur skapar engagerade medarbetare. 

Kriminalvården är en mål- och resultatstyrd myndighet, varpå det precis som Svedberg 

(2012) menar kan uppstå problem med vad som ska prioriteras när budgeten är begränsad. 

I regleringsbrevet (för Kriminalvården, 2017) finns inga öronmärkta pengar till att arbeta 
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med just barnperspektivet, detta ser vi, gör det svårare för Kriminalvårdens barnombud att 

implementera barnperspektivet på anstalterna då det inte alltid finns pengar till att förbättra 

barnanpassningen på anstalterna. 

 

Enligt Fängelselag (SFS 2010: 610) så ges möjlighet för barn att upp till en viss ålder att få 

bo tillsammans med sin förälder på anstalten. Det framgick dock tydligt i resultatet att det 

aldrig har kommit någon ansökan från en man om att få ha sitt barn boende hos sig på 

anstalten. På kvinnliga anstalter framgick det att lokalerna är anpassade för barn, mamma 

och barnet får bo på en särskild avdelning där det är en lugnare miljö. Kriminalvårdens 

personal finns ständigt till hands för att säkerställa att mamman och barnet har en 

välfungerande anknytning genom bland annat råd och stöttning. Detta återfinns inte på 

samma sätt på de renodlade mansanstalterna. Ett barn ges möjlighet att bo tillsammans med 

sin mamma på anstalt under det första levnadsåret tänker vi kan förklaras utifrån att 

mamman är den som väntar och föder sitt barn, kanske också ammar sitt barn. Berman, 

Steinhoff & Koivumaa (2013) menar att en trygg anknytning som förstörs i samband med 

ett frihetsberövande kan vara svår att läka, av den anledningen är det viktigt att möjligheten 

att en förälder kan ha sitt barn boende på anstalten finns. Barnombudsmannen (2007) menar 

vidare att föräldern och barnet får en möjlighet att anknyta till varandra, de är nära varandra 

samt att föräldern har mycket tid till sitt barn. Kriminalvården verkar för att barnet ska ges 

möjlighet att knyta an till en förälder och arbetar för att de ska ha en fungerande relation 

under anstaltstiden och även efter att barnet, av olika anledningar, flyttar ut till annat 

boende.  

 

Kvinnor och män inom Kriminalvården ges olika förutsättningar att bo tillsammans med 

sitt barn, vilket tyder på att Kriminalvården, trots sina stora förändringar och förbättringar 

vad gäller barnperspektivet, fortfarande ser mer traditionellt på föräldraskap åtminstone i 

avseende att bo med sin förälder på anstalt. Burman (2008) menar att det i den samhälleliga 

debatten länge varit fokus på mamman som nyckelperson för barnet och att pappan länge 

var helt exkluderad från barnuppfostran. Pappans del i barnuppfostran har kommit in sent i 

debatten. Även om det framkom i resultatet att Kriminalvården arbetar intensivt med att än 

mer tänka och arbeta utifrån barnperspektivet och barnkonventionen återfinns fortfarande 

gamla synsätt och traditioner enligt vår uppfattning. Detta stämmer också överens med 

Hirdmans (1988) sätt att förklara genus, i samhället finns det förutbestämda uppfattningar 

om vad som är kvinnligt respektive manligt. Dock vill vi poängtera att informanterna själva 

uppgav att de är medvetna om att de har en bit kvar i sitt arbete med barnperspektivet och 

med att uppfylla intentionerna i barnkonventionen innan de själva kan känna sig tillfreds 

med sitt arbete. Vi kan å andra sidan också tänka oss att mansanstalterna inte är lika 

anpassade för ett barns boende på grund av att det, såvitt vi vet, inte hittills har bott ett barn 

på en mansanstalt. I resultatet framkom det att män många gånger har kvar en fru/sambo på 

utsidan som fortsätter ta hand om familj och barn vilket de också menar på i (RFR 2008:09). 

Detta kan bidra till att männen inte har lika stort behov av att ha sitt barn boende hos sig på 

anstalten då mamman finns kvar och tar hand om barnet utanför. 

 

Informanterna uttryckte att det inte ska finnas någon skillnad i kvinnor respektive mäns 

möjligheter att ha kontakt med sina barn. Dock visade det sig i resultatet att kvinnoanstalter 
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är betydligt mer anpassade för att kvinnor ska kunna ha barn boende hos sig. I studien 

framkom det också att kvinnor i regel har en mer utsatt situation än män när de hamnar inom 

Kriminalvården. När en kvinna hamnar på anstalt har familjen många gånger redan slagits 

i spillror. Barnen är familjehemsplacerade och många andra relationer är ansträngda vilket 

gör att kvinnorna får färre besök än männen. Detta stämmer överens med vad som framkom 

i rapporten från riksdagen (RFR 2008:09). När kvinnan hamnar inom Kriminalvården har 

hon också avvikit så pass mycket från den samhälleliga uppfattningen om vad som är typiskt 

kvinnligt. Hon gör ett tydligt avsteg från den kvinnliga normen och förskjuts av samhället, 

detta stämmer i enlighet med Hirdmans (1988) genussystem. Utifrån det tycker vi oss kunna 

se att kvinnor som hamnar innanför Kriminalvårdens väggar stigmatiseras mer av sin 

omgivning än vad män i samma situation gör. Kvinnorna är mer utsatta än män både vad 

gäller samhällets syn på kvinnan som kriminell men också vad gäller vilken relation hon 

har till sina barn och andra betydelsefulla relationer. Här avviker kvinnan från det Goffman 

(2014) benämner för normalt och stigmatiseras därav. Detta motsäger Beckmeyer & Arditti 

(2014) som menar att deras studie visade att frihetsberövade mammor tenderar att ha mer 

kontakt med sina barn än frihetsberövade pappor och att orsaken till det bland annat är att 

mammor i regel har mer närhet till sina barn, deras relation till barnen. Detta är något som 

skulle vara intressant att analysera vidare kring. 

 

Det kan vara en utmanande situation för den frihetsberövade föräldern att hålla liv i sin 

föräldraroll och sina familjerelationer menar Beckmeyer & Arditti (2014). Kriminalvården 

försöker stötta de frihetsberövade föräldrarna i sin föräldraroll genom att erbjuda 

föräldragrupper på de flesta anstalter (Kriminalvården, u.å.b) vilket överensstämmer med 

resultatet i denna studie. Det visade sig däremot att det finns svårigheter med att få ihop 

föräldragrupper på anstalter med högsta säkerhetsklassen på grund av klientkonstellationer, 

enligt Fängelselagen (SFS 2010: 610) får säkerheten inte äventyras. Ytterligare en sak som 

framkom i resultatet med att uppfylla intentionen i barnkonventionen var att de alltid 

försöker ha med barnperspektivet i den frihetsberövades verkställighetsplan, att de försöker 

göra inpassagen till anstalten så barnvänlig som möjligt och att barnets besök hos sin 

frihetsberövade förälder, så länge det inte finns restriktioner, alltid är obevakade. 

Beckmeyer & Arditti (2014) menar att besök där fysisk kontakt är begränsad kan leda till 

att barnen upplever besöket som en traumatisk separation.  

 

Det framkom i studien att samtliga informanter menade på att det alltid finns förbättringar 

att göra gällande barnperspektivet, såsom större besöksrum, mer sysselsättningar anpassade 

för olika åldrar samt större möjlighet att få vara utomhus. Många menade att de inte hade 

avsatt tid för att arbeta med barnperspektivet vilket gjorde det svårare då de inte kunde ha 

särskilt lång framförhållning gällande föräldragrupper mm. Flera av informanterna tror att 

arbetet med barnkonventionen kommer att bli lättare när barnkonventionen blir lag i 

Sverige. Detta är något som de i SOU 2016:19 menar skulle innebära att barnkonventionen 

får status av lag, det ger en bättre ställning inte bara formellt utan även reellt. Detta tror vi 

skulle underlätta för de barnombud som inte får gehör från ledningen i frågor om 

barnperspektiv på anstalten. 
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Utifrån vår andra frågeställning framkom det i resultatet att Kriminalvården har gjort ett 

stort förbättringsarbete vad gäller att arbeta utifrån barnperspektivet och att säkerställa att 

barn ges möjlighet att få träffa sin frihetsberövade förälder. Det framkom dock att den 

säkerhetsmässiga bedömningen ändå är överordnad och att personalen i alla lägen måste ta 

ställning till om det, utifrån säkerhetsmässiga aspekter, är möjligt att ta emot barnbesök. 

Kriminalvårdens övergripande ansvar är att dels minska brottsligheten men också att öka 

tryggheten hos samhällsmedborgarna (SFS 2007:1172). Som myndighet har 

Kriminalvården också till uppgift att arbeta utifrån barnkonventionen och uppfylla dess 

intentioner i den mån det är möjligt. 

 

Säkerhetsklassen i sig avgör inte vilken typ av klientel en anstalt har utan snarare vilken 

form av bevakning den frihetsberövade behöver (SFS 2010: 610). Den högsta 

säkerhetsklassen för kvinnor är säkerhetsklass 2 jämfört med männen som har 

säkerhetsklass 1. Det visade sig att detta är något som påverkar möjligheten att fullt ut 

uppfylla barnkonventionens intentioner, dels utifrån säkerhetsmässiga aspekter inne på 

anstalten men också för att säkerställa att barnet inte på något sätt far illa vid besöket. Artikel 

3 (UNICEF Sverige, 2009) säger just det, att vid alla åtgärder som rör barn så ska barnets 

bästa komma i främsta rummet vilket Kriminalvården uppfyller genom att sätta även barnets 

säkerhet först, även då barnet också enligt artikel 9 har rätt att upprätthålla ett personligt 

förhållande och en direkt kontakt med båda föräldrarna. När säkerheten prioriteras innebär 

det även att barn och föräldrar inte kan vistas ute i den omfattning de själva vill eller önskar. 

Kriminalvården har särskilda tider då de frihetsberövade får vistas utomhus och endast vissa 

av anstalterna kan erbjuda en lite mer barnvänlig utomhusmiljö.  

 

Även då barn ska besöka en anstalt så gäller samma förutsättningar för barnet som för vilka 

andra besökare som helst när de ska gå igenom säkerhetskontrollen. I vissa fall händer det 

att barn kroppsvisiteras och inga personliga saker får tas med in till föräldern 

(Kriminalvården, u.å.c). Det framkom i resultatet att små barn måste byta blöja innan de får 

komma in och särskild mat till mindre barn tillhandahålls av Kriminalvården, allt för att 

säkerställa att inget olämpligt, så som droger, vapen mm. kommer in på anstalten. Detta är 

något som informanterna berättade kan upplevas otäckt och skrämmande hos barn men att 

de ändå försöker göra det på ett så barnvänligt sätt som möjligt exempelvis genom att 

likställa säkerhetskontrollen med när de är på en flygplats. Berman, Steinhoff & Koivumaa 

(2014) menar att ett bra bemötande från kriminalvårdare är av stor betydelse ifall barnet 

upplever besöket som positivt eller inte. Det visade sig att informanterna försöker bemöta 

barnen på barnets nivå, även om barnperspektivet och Kriminalvårdarens syn på vikten av 

barnperspektivet skiljer sig åt då de är många anställda inom Kriminalvården och även 

beroende på var inom Kriminalvården den anställde arbetar.  

 

Trots de säkerhetsmässiga aspekterna och de utmaningar de medför framkom det att 

Kriminalvården försöker ha med barnperspektivet i flera olika led. Umgänge och kontakt 

med barnen är en viktig del i arbetet inför frigivningen vilket också Beckmeyer & Arditti 

(2014) menar på. Ett första besök av ett barn föregås av en utredning för att säkerställa att 

det är till barnets bästa att ha kontakt med sin frihetsberövade förälder. Enligt Brottsbalken 

(SFS 1962:700) ska Kriminalvården underlätta den frihetsberövades återanpassning in i 
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samhället. Ett led i det är att arbeta med att bygga upp och upprätthålla relationer med sina 

barn. De flesta frihetsberövade har en vilja att återförenas med sin familj vid frisläppande, 

där spelar familjerelationer en stor roll för ett lyckat återförenande menar Beckmeyer & 

Arditti (2014). Studien visade att anstaltens storlek är mer avgörande än säkerheten när det 

kommer till att arbeta med barnperspektivet. En stor anstalt har fler barnombud och har 

därmed lättare att få gehör gentemot ledning och kollegor att få igenom exempelvis 

barnanpassade besöksrum. Barnbesök prioriteras före andra besök, trots att de har ett högt 

tryck på besöken. De har barnanpassade miljöer, mer personalresurser och större lokaler att 

vistas i. Mindre anstalter visade tendenser på större svårigheter med att arbeta med 

barnperspektivet, lokalerna försvårar möjligheten till särskilda besöksrum, de är färre 

barnombud och har svårt att få gehör av ledningen när det kommer till frågor om 

barnperspektivet. Därmed verkar större anstalter ha större kapacitet att på olika sätt kunna 

uppfylla barnkonventionens intentioner.  

 

Kriminalvårdens huvuduppdrag är att verkställa den frihetsberövades påföljd. Säkerheten 

går alltid i första hand samtidigt som de också ska utgå från ett barnperspektiv när den 

frihetsberövade har barn. Utifrån anknytningsteorin kan man ifrågasätta om Kriminalvården 

kan uppnå samhällsskyddsidealet. Trygg anknytning betyder att barnet litar på föräldern, 

eller den huvudsakliga omsorgsgivaren, finns där för att hjälpa barnet om denne hamnar i 

svåra eller skrämmande situationer. Barnet känner sig trygg med att kunna vända tillbaka 

till sin anknytningsperson för att få fysisk och känslomässigt stöd och tröst menar Jerlang 

(2009). Ett barn har möjlighet att bo tillsammans med sin förälder under det första 

levnadsåret för Kriminalvården vill möjliggöra att barn och förälder får en så bra anknytning 

som möjligt. När barnet sedan är ett år tas beslut om var barnet ska bo därefter. Detta innebär 

alltså att barnet återigen ska knyta an till andra vuxna och avståndet till den frihetsberövade 

föräldern blir därmed påtaglig. Samhället har här, anser vi, sett att det inte är en lämplig 

miljö för ett barn att bo på anstalt längre än ett år och därmed väljer att placera barn utanför 

anstalten. Frågan är då vad som händer med anknytningen till den biologiske föräldern. Här 

ser man alltså att uppväxtmiljön för barnet är viktigare än närheten till föräldern.  

 

En annan sak som framkom i studien var att öppna anstalter möjligen har lättare att uppfylla 

barnkonventionens intentioner och att de lättare kan ha med ett barnperspektiv i deras 

verkställighetsplaner mm. Studien visade att öppna anstalter kan erbjuda friare besök, de 

kan gå ut mer fritt och anstalten kan bjuda in till gemensamma aktiviteter för familjer. Här 

är säkerhetsaspekten fortfarande i fokus, men inte lika strikt som vid anstalter med högre 

säkerhetsklass. Dock menar Steinhoff & Berman (2012) att besöksmöjligheterna på 

anstalter med lägre säkerhet ändå inte alltid behöver vara positivt, då de istället kunde ligga 

geografiskt längre ifrån vilket minskar möjligheten för barnen att besöka sin förälder. 
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9. Slutsats och avslutande reflektioner 

Slutsatserna utifrån studien är att Kriminalvården har gjort ett stort förändringsarbete under 

de senaste åren för att arbeta mer utifrån ett barnperspektiv och för att kunna leva upp till 

barnkonventionen, såsom de som myndighet är skyldig att göra. En annan slutsats är att 

barnombuden skulle kunna arbeta än mer med detta om det avsattes mer tid för det i deras 

dagliga arbete. 

 

Barnperspektivet finns med i den frihetsberövades verkställighetsplan förutsatt att det finns 

barn med i bilden. Innan barnen kommer på det första besöket föregås det alltid av en 

utredning för att se om ett besök, eller annan typ av kontakt, är utifrån barnets bästa. Det 

går inte att dra några generella slutsatser om vad som är för barnets bästa utan det är alltid 

en individuell bedömning från barn till barn. Kriminalvården är verkställare av den 

frihetsberövades påföljd och påföljden avtjänas på den anstalt som bedöms vara mest 

lämplig utifrån en säkerhetsaspekt. Även då säkerheten går i första hand arbetar 

Kriminalvården intensivt för att ha med barnperspektivet i sitt arbete. Kriminalvården har 

tagit barnkonventionen på stort allvar, barnperspektivet finns med i verkställighetsplaner, i 

hur de utformar besöksrum, entréer, hur de möter barn vid säkerhetskontrollen, att de 

erbjuder frihetsberövade och deras familjer möjlighet att bo i deras lägenheter mm. Trots 

att de inte får tumma på säkerheten arbetar de ändå aktivt för att även tillgodose 

barnkonventionens intentioner. Informanterna var även självkritiska där de medgav att de 

har en bit kvar innan de själva kan känna sig helt tillfreds med sitt arbete vad gäller 

barnperspektivet.  

 

Kvinnor ansågs vara mer utsatta på olika plan när de hamnar inom Kriminalvården. När vi 

har sökt efter litteratur kring kvinnor inom Kriminalvården, kriminella kvinnors situation 

mm så har det funnits mycket forskning kring bakgrund- och orsaksfaktorer till 

frihetsberövandet, behandlingar och deras psykiska hälsa. Ett förslag på vidare forskning är 

därför att mer konkret se över den utsatthet kvinnor inom Kriminalvården har, vilket behov 

av stöd de behöver för att stärka föräldraskapet under tiden de sitter frihetsberövade men 

också för att kunna leva ett fullgott liv utanför Kriminalvårdens murar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjubrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser termin 6 på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi 

har nyligt börjat skriva en kandidatuppsats där vi har tänkt undersöka hur barnombud 

inom kriminalvården arbetar för att implementera barns rätt till umgänge med sin 

frihetsberövade förälder.  

 

Din kunskap kring detta ämne skulle vara till stor hjälp för oss. Vi skulle gärna vilja göra 

en telefonintervju med dig och hoppas att du vill ställa upp!  

 

Vi planerar att göra intervjuerna i början/mitten på mars och då över telefon. Vi beräknar 

att intervjun tar ca 30 minuter.  

 

Sara Johansson: sara.johansson.93@live.com 

Linda Enbuske: lindaenbuske@hotmail.com 

 

Det går även bra att kontakta vår handledare Margaretha Uttjek vid institutionen för 

socialt arbete på Umeå Universitet. 

E-post: M................@umu.se Telefon: 070-XXXXXXX 

 

 

 

Med vänliga hälsningar/ 

 

Sara Johansson och Linda Enbuske 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 
Hej! 

Här kommer ett informationsbrev till er som visat ett intresse av att delta i vår studie om 

hur barnombud inom kriminalvården arbetar för att implementera barns rätt till umgänge 

med sin frihetsberövade förälder.  

 
Intervjun kommer att ta ca: 30–45 minuter och består av frågor som handlar om hur ni 

arbetar för att tillgodose barns rätt till umgänge med sin frihetsberövade förälder och hur 

ni arbetar för att uppfylla intentionen i barnkonventionen.  

 
Det är frivilligt att delta i undersökningen, du har rätt att själv bestämma över ditt 

deltagande. Du har möjlighet att avbryta intervjun eller välja att inte svara på alla frågor 

om så önskas. Endast vi har tillgång till det insamlade materialet och det kommer bara att 

användas i denna uppsats och sedan förstöras. Alla uppgifter kommer att behandlas med 

respekt och största möjliga konfidentialitet, inga namn på anstalter eller intervjupersoner 

kommer att nämnas i studien. När uppsatsen är klar får du gärna ta del av vårt färdiga 

examensarbete. 

 

 

 
 
 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar 

 
Sara Johansson: sara.johansson.93@live.com 

Linda Enbuske: lindaenbuske@hotmail.com 

 
Det går även bra att kontakta vår handledare Margaretha Uttjek vid institutionen för 

socialt arbete på Umeå Universitet. 

E-post: M................@umu.se Telefon: 070-XXXXXXX 

 
 
 
Med vänliga hälsningar/ 

 

Sara Johansson och Linda Enbuske 
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Bilaga 3 - Semistrukturerad intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som barnombud inom kriminalvården? 

• Har du fått utbildning för att arbeta som barnombud/med barnperspektivet? 

• Vilka arbetsuppgifter har du som barnombud? 

• Vilka lagar och förordningar jobbar du som kriminalvårdare främst utifrån? 

 

Om anstalten 

• Bor det män resp. kvinnor på den anstalt där du arbetar? (fråga endast till anstalter 

som inte är enbart kvinnoanstalter) 

• Har ni i dagsläget intagna som har barn (0–18 år)? Om ja, hur många? 

o Hur många av de intagna har kontakt med sina barn? 

• Har ni/har ni haft föräldrar som bott med sitt barn på anstalten? Om ja, hur många? 

o Finns det skillnader mellan möjligheten för kvinnor respektive män att bo 

med sitt barn på anstalt? Om ja, vad beror det på? 

• Vi ser på hemsidan att den anstalt där du arbetar har säkerhetsklass X, kan du kort 

beskriva vad det innebär?  

 

Besök 

• Hur ofta kan en förälder få träffa sitt barn? 

o Skiljer det sig mellan de intagna föräldrarna? Om ja, vilka faktorer påverkar 

detta?  

• Hur länge kan ett besök vara? 

• Behöver det alltid vara en annan vuxen med vid besöket? Om inte, vilka faktorer 

påverkar detta? 

• Får föräldrarna umgås med sina barn ostört eller finns det personal som bevakar? 

Vilka faktorer påverkar detta? 

• Vet du om det är någon skillnad mellan besöksmöjligheterna att få träffa sitt barn 

för kvinnor respektive män? Om ja, vad beror det på? 

• Kan du beskriva hur barnen brukar reagera när de träffar sin förälder på anstalten? 

• Uppfattar du att barn vill besöka sin frihetsberövade förälder? 

• Efter ett besök, vill barnen komma tillbaka? (varför, varför inte?) 

• Kan du beskriva hur föräldrarna brukar reagera när de träffar sina barn på anstalten? 

 

Besöksmiljö 

• Vilka besöksmiljöer (t.ex. besökslägenheter, lekrum) kan anstalten erbjuda?  

o Är de lokalerna barnanpassade? Om ja: på vilket sätt?  

o Har man tagit hänsyn till barnets ålder vid barnanpassning? 

• I fall föräldrarna bor med sina barn på anstalten: Finns det bostadsrum som är 

utformade för barns boende? Hur är de lokalerna barnanpassade? 

• Finns det något du önskar skulle behöva förbättras med besöksmiljön? Om ja: vad? 

 



 

 
 

Telefonsamtal 

• I vilken omfattning får de intagna ta emot telefonsamtal från samt ringa till sina 

barn? 

o Skiljer det sig mellan de intagna föräldrarna? Om ja, vilka faktorer påverkar 

detta? 

• Får föräldrarna prata i telefon med sina barn ostört? Om inte, hur bevakas dem? 

• Är samtal för den intagne föräldern kostnadsfri? Om inte, hur betalas samtalen? 

• Uppfattar du att barn vill ringa till sina föräldrar? (eller är det något som sker mer 

sällan?) 

• Finns möjlighet till alternativa kommunikationsmedel såsom videosamtal, mail, sms 

mm? Om ja, vad är din upplevelse av webbaserad kommunikation? 

 

Godnattsagor och föräldragrupper 

• Har ni på er anstalt föräldragrupper?  

o Upplever du att föräldrar vill vara med på era föräldragrupper?  

o Hur går föräldragrupperna till?  

o Tycker du att grupperna ger resultat? På vilket sätt? 

 

_____ 

• Hur uppmuntrar ni den intagne föräldern att hålla kontakten samt stärka relationen 

till sina barn? 

 

• Utifrån de olika möjligheterna till kontakt som vi pratat om ovan, vilket skulle du 

säga är mest förekommande? Vad beror det på tror du? 

 

Barnperspektivet 

• Hur skulle du beskriva att ni uppfyller intentionerna i barnkonventionen på er 

anstalt? 

• Kan du, när du har kontakt med andra barnombud, se att ni arbetar/tänker annorlunda 

kring barnperspektivet beroende på om ni jobbar på särskilda kvinnoanstalter kontra 

övriga anstalter? 

• Kan du som barnombud se att ni arbetar olika (när du jämför ditt arbete med andra 

barnombuds arbete) med frågor om barn och föräldrar beroende på vilken 

säkerhetsklass anstalterna har? Kan du beskriva på vilket sätt i så fall?  

• Som anställd inom kriminalvården arbetar ni utifrån olika lagar och förordningar, 

samtidigt som man som barnombud också ska arbeta utifrån barnperspektivet och 

barnkonventionen.  

o Vilka svårigheter finns med det?  

o Vad kan förbättras? 

o Vad är det som fungerar allra bäst?  

• Hur väl tycker du att det ni beskriver på er hemsida om hur ni jobbar med 

barnperspektivet och barnkonventionen stämmer överens i praktiken?  

o Kan ni leva upp till det ni har som intention? Varför/varför inte?  

 

 



 

 
 

Övrigt 

• Finns det något som vi inte frågat efter som du skulle vilja lyfta fram? 

 

Tack för din medverkan! 

 


