
	

	

		
	

	

	

	

	

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete, 15 hp 
Termin 6, HT-18	 		

	

	

Medföljande barn till 
frihetsberövade mödrar i anstalt 

En kvalitativ studie med syfte att undersöka 
kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom 

kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten 
gällande medföljande barn i anstalt. 

 
Författare: Anna Lindström, Olivia Assarsson & Pernilla Sandqvist 

Handledare: Urban Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





	

Sammanfattning 
Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn 
med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan 
kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. Studien är baserad på 
fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma från fyra av 
kriminalvårdens kvinnoanstalter som kommit i kontakt med medföljande barn i anstalt. 
Författarnas teoretiska utgångspunkt har varit att analysera resultatet av intervjuerna utifrån 
ett anknytningsteoretiskt förhållningssätt. Resultatet visar att kriminalvården har en god 
kännedom om och kan tillgodose barns grundläggande behov i spädbarnsålder, men saknar i 
dagsläget resurser att tillgodose behoven hos äldre barn. Vidare visar resultatet att en god 
samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten är en förutsättning för att vistelsen på 
anstalt ska bli så bra som möjligt för barnet, och att det finns mer att önska av nuvarande 
samarbete mellan myndigheterna. 
 
Nyckelord: Samverkan, barnperspektiv, frihetsberövade mödrar, kriminalvård, anstalt, 
socialtjänst, anknytning, närhetsprincipen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit både sin arbetstid och sin fritid för 
att besvara våra frågeställningar rörande studiens syfte. Det har varit otroligt givande för 
studien och vårt framtida yrkesliv att ta del av er enorma kunskap inom området medföljande 
barn i anstalt. Utan er hade denna studie aldrig blivit till, tack för er tid och er inspiration! 
Som vi sagt under intervjuerna: vi vet inte hur vi ska kunna tacka er nog! 
 
Det mest betydande tack, vill vi rikta till varandra. Att uppmuntra till vila, återhämtning och 
såklart julfika mitt i oktober när det behövts som mest.  
 
 
Anna, Olivia och Pernilla 
November 2018 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I Sverige fanns det den 1 oktober 2017, på de sex olika kvinnoanstalterna, 250 intagna 
kvinnor (Kriminalvården, u.å.a). Idag finns det totalt 293 platser för kvinnliga intagna varav 
215 platser är i säkerhetsklass 2 och 78 platser är i säkerhetsklass 3, där säkerhetsklass 2 är 
den högre säkerhetsklassen med fler restriktioner för de intagna. Kvinnor som är dömda till 
fängelse avtjänar sitt fängelsestraff på kvinnoanstalterna Sagsjön, Färingsö, Ljustadalen, 
Ringsjön, Hinseberg eller anstalten Ystad (Kriminalvården, u.å.b). För kvinnliga intagna, likt 
resten av populationen av nyintagna i anstalt så är narkotikabrott/smuggling det vanligaste 
huvudbrottet (Kriminalvården, 2017). Många av de kvinnor som sitter i fängelse är också 
mammor, i nästan varje bostadsområde i Sverige finns det ett barn som har en frihetsberövad 
förälder eller annan nära anhörig (Insidan, u.å.). För några barn finns det möjlighet att under 
verkställighetstiden bo tillsammans med sin förälder i anstalt (ibid.). 
  
Uppskattningsvis placeras 20 barn tillsammans med sin mamma på anstalt varje år (Olsson 
Svanberg, 2016, 2 mars). En intagen får ha sitt barn boende på anstalt om det kan anses vara i 
enlighet med barnets bästa, vilket regleras i 2 kap. 5 § fängelselag (2010:610). Det handlar 
främst om nyfödda barn eller några månader gamla spädbarn. Det har även förekommit att 
äldre barn har spenderat begränsad tid i fängelset med sin mamma och nyfödda syskon. 
Vistelsen är sällan mer än ett par månader och ska endast ske i enlighet med barnets bästa. 
Socialnämnden har det största och övergripande ansvaret att utreda om det är lämpligt att 
barnet spenderar tid hos sin frihetsberövade mamma efter födsel eller om det finns en 
alternativ vårdnadshavare. Även kriminalvården har ett ansvar att se till att barnet inte far illa 
i anstalten, och att vid misstankar om detta göra en orosanmälan till socialtjänsten (Olsson 
Svanberg, 2016, 2 mars). Tillstånd för att en intagen ska få ha sitt spädbarn hos sig får endast 
lämnas efter att ett yttrande inhämtats hos socialnämnden enligt 11 § i fängelseförordningen 
(2010:2010). Enligt de allmänna råden i 2 kap. 5 § fängelselag (2010:610) ska samråd mellan 
socialnämnd och kriminalvården ske när ett spädbarn ska skiljas ifrån den intagne. 
  
De allmänna råden enligt 2 kap. 5 § fängelselag (2010:610) menar att ett barn anses vara ett 
spädbarn under dess allra första levnadsår och att ett spädbarn kan medges bo med den 
intagne föräldern. Det ska vara för barnets bästa, det kan till exempel vara när den intagnes 
återstående verkställighetstid är kort och frigivningen är nära, eller om utvisning eller 
avvisning för den intagne är nära förestående, och det inte finns en lämpligare placering. 
Tillstånd för att en intagen ska ha sitt spädbarn hos sig måste alltid vara utifrån barnets bästa 
(ibid.). Medföljande barn till mödrar i anstalt är med andra ord ett högst aktuellt ämne som 
förutsätter noggranna bedömningar, bra samarbete mellan myndigheter och anpassade miljöer 
för barnen, men verkar ändå vara ett relativt outforskat område. Kan kriminalvården, vars 
huvudfokus ligger på att göra samhället säkrare, tryggare och minska återfall i brott ta emot 
barn i anstalt och ge barnet vad det behöver, utifrån barnets bästa? 
 
Beatrice Ask, Sveriges justitieminister mellan åren 2006-2014, förklarar under 
interpellationsdebatten “Barn till frihetsberövade föräldrar” (Sveriges Riksdag, 2013, 4 juni) 
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att samarbete mellan myndigheter och kunskap om barnperspektivet är två viktiga aspekter 
för att främja välmåendet hos barn vars förälder sitter i fängelse. Ask menar att 
kriminalvården arbetar i enlighet med dessa aspekter, men ska i första hand se till säkerheten 
på anstalten. Vidare finns det anstaltspersonal som är tilldelade rollen som barnombud för att 
stödja barnen och deras intagna föräldrar, vilket det inte verkar finnas någon egentlig budget 
för. Hillevi Larsson, riksdagsledamot sedan 2004, (Sveriges Riksdag, 2013, 4 juni) 
ifrågasätter om det verkligen finns ett barnperspektiv inom kriminalvårdens verksamheter och 
menar att den lilla forskning som finns visar på att så inte är fallet. Vidare förklarar Larsson 
att placeringen av människor som dömts till fängelsestraff sker delvis utifrån 
arbetsmöjligheter, men inte med hänsyn till var den intagnes barn och familj bor (ibid.). Bör 
närhetsprincipen vara en självklarhet med hänsyn till barnets bästa och barnets behov att ha 
möjlighet att träffa sin förälder eller andra nära anhöriga? Ur ett samverkansperspektiv även 
något som både socialtjänsten och kriminalvården bör arbeta för, utifrån barnets bästa. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka kriminalvårdens anstaltspersonals syn på samverkan 
mellan kriminalvården och socialtjänsten när det gäller barn boende på anstalt med sin 
frihetsberövade moder, samt hur barnets bästa beaktas på anstalt. 
 
1.3  Frågeställningar 

• Hur ser samverkan ut mellan kriminalvården och socialtjänsten i samband med att 
barn placeras med sin frihetsberövade moder på anstalt, enligt respondent på 
kriminalvården? 

• Vilken bedömning ligger till grund för att barn placeras med sin frihetsberövade 
moder på anstalt, enligt respondent på kriminalvården? 

• Hur arbetar kriminalvården och socialtjänsten för att tillgodose barnperspektivet 
gällande barn placerade på anstalt med sin frihetsberövade moder, enligt respondent 
på kriminalvården? 
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2. Kunskapsöversikt 
Artikel 3 ”Barnets bästa” i barnkonventionen menar på att barnets behov alltid ska komma i 
främsta rummet (UNICEF Sverige, 2008). Barnets behov ska alltid beaktas vid beslut som 
gäller barnet själv, även särskilda fall som att separera barn och föräldrar. Vid beslut kring 
vårdnad, umgänge och vart barnet ska bo så ska alltid en bedömning om vad som är bäst för 
barnet ske. I dessa frågor ska alltid barnet, om möjligt, få komma till tals, vilket innebär att 
beakta barnets egna perspektiv. I bedömningen ska det särskilt beaktas risken för att barnet 
eller någon annan i familjen utsätts för våld, risk för att barnet utan lov förs bort eller att 
barnet far illa på annat sätt. Beslut om barnets bästa ska både övervägas på kort och på lång 
sikt. Att se till barnets bästa är att ha ett barnperspektiv (ibid.). 
  
Halldén (2009) menar att barnperspektiv är ett begrepp som har förändrats över tid, och som 
kommer fortsätta att göra det. Barnperspektivet syftar till att tillvarata barns villkor och att 
alltid verka för vad som är bäst för barnet. Barns perspektiv, där fokus är att fånga barnets 
egna perspektiv, upplevelse och kultur kan på många sätt kopplas till barnperspektiv. 
Skillnaden är att barnperspektiv är det politiska styrets sätt att se utifrån barns synvinkel vad 
som är bäst för barn, vad barn behöver och hur det ska tillgodoses. Barnperspektiv är med 
andra ord ett perspektiv för barn skapat av vuxna. Med det sagt, så betyder det inte att ett 
barnperspektiv inte är att lyssna på barnet om händelser runt barnet och vad som är barnets 
önskan. Det är viktigt att alltid ha ett barnperspektiv, oavsett ålder på barnet, då barnet i vissa 
fall kan vara för litet för att höras och därmed ge sitt eget barns perspektiv (ibid.). 
  
Forskning visar att barn, oavsett ålder, påverkas på ett eller annat sätt av att dennes förälder 
frihetsberövas och låses in i anstalt (Berman, Steinhoff och Koivumaa, 2013). Anknytningen 
mellan barnet och den frihetsberövade föräldern är beroende av många olika faktorer. Dels 
handlar det om vilken möjlighet barnet har till att fysiskt knyta an till sin förälder, genom 
exempelvis besök på anstalten där föräldern befinner sig. Barnens upplevelser av besöken 
påverkas delvis av anstaltspersonalens bemötande, vilket kan ha avsevärda skillnader 
beroende på den enskildes personliga erfarenheter, samt beroende på anstalt. Berman, 
Steinhoff och Koivumaa (2013) menar att det inte finns någon utvecklad praxis för hur 
anstaltspersonal tillgodoser och bemöter dessa barn utifrån ett barnperspektiv. Barnets 
utveckling, välbefinnande och förmåga att hantera att föräldern är frihetsberövad är beroende 
av hur kontakten mellan den frihetsberövade föräldern och barnet i fråga ser ut. Kontakten bör 
ske så kontinuerligt som möjligt och i ett så tidigt stadie som möjligt (ibid.). Barn och 
ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse [Bufff] (2006) skriver att barn ofta känner att 
det är jobbigt att ens förälder eller föräldrar sitter i fängelse, men att många också beskriver 
det som positivt trots allt. Då vet barnet att föräldern är i trygga händer, och behöver inte oroa 
sig längre för vad som kommer hända föräldern (ibid.). 
  
Förenta nationernas [FN] barnkommitté säger att ett barn har rätt att få träffa sin förälder 
medan hen sitter av sin tid på anstalt och menar att samhället ska underlätta i möjligaste mån 
för att barnet ska få utöva denna rättighet (Lindberg, 2005). Tidigare har inte kvinnor i anstalt 
blivit tillfrågade om de har barn, vilket blev starkt ifrågasatt av Barnombudsmannen. 2002 
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genomförde därför Barnombudsmannen en uppföljning av kriminalvårdens rapport ”Barn 
med frihetsberövade föräldrar” för att se om lagändringar behövdes för att stärka 
barnperspektivet. Under uppföljningen visade det sig att miljön spelar stor roll i hur barnen 
och föräldrarnas relation utformas och att det är viktigt att miljön är utformad efter barnets 
behov. Barnombudsmannen konstaterade också att en viktig förutsättning för barnen är att 
anstaltspersonal arbetar utifrån ett barnperspektiv. Barnombudsmannen menade även att 
individuella bedömningar är viktiga och att hänsyn alltid ska tas till barnets ålder och mognad 
(ibid.). 
 
Avhandlingen “Mor i fängelse” skriven av Annelie Björkhagen Turesson (2009) syftar till att 
undersöka hur det som barn är att växa upp med en frihetsberövad mamma samt vilka risk- 
och skyddsfaktorer som påverkar barnets utveckling i och med detta. Barn till frihetsberövade 
föräldrar riskerar att bli placerade utanför hemmet, både hos olika familjer och vid olika 
tillfällen, och studier visar att framförallt barn med mödrar intagna på anstalt blir drabbade av 
detta. De barn som växer upp med att ha en förälder på en anstalt får ofta ett liv präglat av 
dessa erfarenheter. I ”FN:s konvention om barnets rättigheter” så läggs stor vikt vid barnets 
utveckling. Konventionen menar att barnets perspektiv är de viktigaste och att barn inte ska 
skiljas från sina föräldrar mot sin vilja. Det nämns dock en del undantag, såsom att barnet 
skulle utsatts för vanvård av sin förälder. Det viktigaste är att barnet alltid har rätt att träffa 
och ha regelbunden kontakt med sin förälder (ibid.).  
  
I epidemiologin ”Barn i fängelse” av Eva Sunneborn (1984) är syftet att undersöka om det 
sociala livet påverkas negativt för ett barn som växer upp i anstalt med sin mamma. Studien 
visar att de barn som växer upp i anstalt med sin mamma löper större risk för att senare i livet 
komma i kontakt med socialtjänst på grund av någon slags problematik. De barn som istället 
separerats från sin mamma och familjehemsplaceras löper mindre risk att komma i kontakt 
med socialtjänst senare i livet. Resultatet kan dock bero på flera faktorer, såsom att mamman 
inte har någon i sin närmaste omgivning som kan ta hand om barnet medan hon avtjänar sitt 
straff. Studien visar att ett sämre socialt skyddsnät bidrar till att många mammor väljer att ta 
med sina barn i anstalt. Dessa mammor har ofta också en missbruksproblematik. Har 
mamman ett missbruk har det visat sig att det i sin tur kan leda till att hon inte kan ge sitt barn 
den trygghet och den omsorg barnet behöver. Det kan vara anledningen till att dessa barn 
senare i livet kommer i kontakt med socialtjänst. Ett barn som placeras i familjehem riskerar 
snarare att omplaceras flera gånger i livet vilket har visat sig bidra till negativa konsekvenser 
för barnet (ibid.). Separation mellan mamma och barn kan påverka barnet i större utsträckning 
än att barnet bor i anstalten. Med detta vill författarna betona vikten av att sträva mot att låta 
mamma och barn bo tillsammans om så önskas. Om barnet får hålla kontakt med sin förälder 
under tiden denne är i anstalt så kan det lindra effekterna av separationen (Björkhagen 
Turesson, 2009; Sunneborn, 1984). 
  
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt (Barnombudsmannen, 2004). Barnombudsmannen är 
den myndighet som 1993 kom till för att företräda barns rättigheter utifrån barnkonventionen 
(SFS 1993:335). En av Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter är att företräda de barn 
som har föräldrar på en anstalt. Barnombudsmannen ska se till att dessa barn får träffa sina 
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föräldrar när barnet vill det och att träffarna blir meningsfulla och är för barnets bästa. För att 
få tillstånd att medföra sitt barn in i anstalt krävs det att både läkare och socialnämnd är 
överens och att föräldern därefter tillgodoses med utrustning och en boendesituation som 
tillgodoser barnets behov (ibid.). 
  
Sedan år 2005 har varje anstalt, häkte och frivårdsenhet en särskild barnansvarig (Ekbom, 
Engström & Göransson, 2011). En förändring som genomfördes efter att kriminalvården 
tillsammans med Barnombudsmannen beslutat om att det ska finnas en särskild person med 
uppgift att värna om förälder-barn-situationen under fängelsevistelsen, med beaktande av 
barnkonventionen. En annan viktig uppgift som den barnansvariga har, tillsammans med 
resten av anstaltspersonalen, är anmälningsskyldigheten till socialtjänsten. Det föreligger i 
den barnansvariges uppdrag att samverka tillsammans med andra myndigheter, bland annat 
socialtjänsten, för barnets bästa (ibid.). 
  
Barnombudsmannen (2004) menar att samverkan mellan socialnämnd och kriminalvården 
länge varit osynlig. Istället för att samverka med varandra kring barnet och föräldern menar 
Barnombudsmannen snarare att det skett en uppdelning. Socialnämnden har arbetat för att 
barnen ska få en så trygg uppväxt som möjligt medan kriminalvården arbetat för att den 
intagne ska få rehabilitering och återanpassning in i samhället. I och med detta infördes en 
hänvisning till socialtjänstlagen 14 kap 1§ i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt och i 
lagen (1976:371) om behandling av anhållna med flera (ibid.). 
  
1998 såg kriminalvårdsstyrelsen och socialstyrelsen över förhållandena för intagna med barn, 
med särskild inriktning på barnperspektivet (Ekbom, Engström & Göransson, 2011). Syftet 
var att varje förälder som begått brott ska ha chansen att fullgöra ett ansvarsfullt föräldraskap. 
Det är barnets behov som ska stå i centrum för hur kontakten ska se ut och gå till och inte 
förälderns behov av kontakt. Kriminalvården har de senaste 20 åren fokuserat allt mer på både 
barn och andra anhöriga till de intagna, det gäller både insatser som ges inom och utom 
kriminalvården. Flera metoder har utvecklats, krav på lokaler och utökat samarbete med 
ideella organisationer är några av de sakerna (ibid.). Trots det, finns det fortfarande mycket 
kvar att göra, inte minst om barn till frihetsberövade föräldrar själv får önska (Bufff, 2016). I 
samband med att ett barn kommer för att vistas tillsammans med sin mamma, eller för att 
besöka en förälder på anstalt tvingas barn till kroppsvisitation precis som vuxna. Det är något 
som många barn upplever som jobbigt (ibid.). 
 
Svenska anstalter skiljer sig åt gällande standard på besöksrum, en del har bristande tillgång 
till besökslägenheter och specifikt barnanpassade rum (Berman, Steinhoff & Koivumaa, 
2013). Det är vanligt att intagna personer byter anstalt ett par gånger under sitt straff, vilket 
resulterar i att besöken kan bli oförutsägbara och oroliga för barnet som ska hälsa på (ibid.). 
Många anstalter har idag inte ens leksaker i besöksrummen och besökslägenheterna, vilket 
vore en enkel åtgärd för att barn ska uppleva anstalten mer välkomnande och mindre 
skrämmande under tiden de vistas där tillsammans med sin förälder (Ekbom, Engström & 
Göransson, 2011). 
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I Spanien finns det sedan 2008 externa mamma/barn-avdelningar på en del anstalter i landet 
som ska vara anpassade efter barns behov (Feintuch, 2003). På dessa avdelningar arbetar inte 
bara anstaltspersonal, utan även volontärer som ska främja en mer barnvänlig miljö. Enligt en 
studie av Feintuch (2013) upplever mödrar på dessa avdelningar mindre oro över sina barn 
och större delaktighet i barnens uppfostran. Studien visar även att föräldraprogram på 
avdelningarna styrs av medelklassens ideologi om moderskap och barnuppfostran, vilket 
förutsätter att modern har möjlighet att alltid prioritera barnet först, utan att vara i behov av 
utomstående hjälp. Kvinnorna förutsätts att ändra sina egna värderingar och framtidsplaner 
och underkasta sig medelklassens normativa synsätt på moderskap och barnuppfostran (ibid.). 
  
Sedan 1999 ges en föräldrautbildning i studiecirkelform för intagna med barn (Ekbom, 
Engström & Göransson, 2011). Personal på anstalter, särskilt den barnansvariga, utbildas för 
att kunna leda föräldrautbildningar, men gruppen förväntas på många sätt att vara 
självledande. Det innebär att i gruppen så stöttar och stärker deltagarna varandra för att enskilt 
kunna utvecklas och få ett större perspektiv över sin roll som förälder. Studiecirkeln ska ge 
den intagne föräldern kunskaper om barns behov och utveckling, hur en kan prata med sitt 
barn om brottet och hur en upprätthåller sitt föräldraskap under tiden i anstalt. Forskning visar 
att stöttning till intagna som har en relativt bra relation till sina barn och att hjälpa de att 
stärka sin roll som förälder är en av vårt samhälles betydande brottsförebyggande åtgärd 
(ibid.). 
 
Tidigare i kriminalvårdens föreskrifter fanns det ingen möjlighet för spädbarn eller barn att 
vistas tillsammans med sin pappa på anstalt (Ekbom, Engström & Göransson, 2011). Regeln 
gällde enbart för mammor och den genomsnittliga vistelsetiden för dessa barn var fem 
månader (ibid.). Tidigare i lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt fick enbart kvinnor enligt 
2 kap. 41 § medföra spädbarn vid intagning. Lagen ändrades genom fängelseförordningen 
(2010:2010) och lagen är numera könsneutral och tillgänglig för att män och pappor kan 
medföra spädbarn vid intagning (ibid.). Trots det, har det fortfarande inte hänt att en pappa 
medfört ett spädbarn in på anstalt vid intagning i Sverige (Johansson, 2018). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I den här studien har författarna valt att utgå från barnperspektivet och vad som anses vara 
barnets bästa i samband med vistelse i anstalt tillsammans med en frihetsberövad förälder. 
Författarnas teoretiska utgångspunkt har varit att analysera resultatet av intervjuerna utifrån 
ett anknytningsteoretiskt förhållningssätt. Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm 
Mothander, (2006) menar att anknytningsmönster hos barn har en nära koppling till begreppet 
barnperspektiv. Det är således av vikt att förstå anknytningsmönster och hur barns utveckling 
ter sig i olika stadier i livet, samt utifrån olika nivåer, för att kunna avgöra vad som är barnets 
bästa utifrån studiens problemformulering.  
 
Det är under de första månaderna i livet som barn utvecklas som mest (Parrish, 2009/2012). 
Den första tiden lär sig barnet att urskilja materiella ting från levande ting. Vidare utvecklas 
barnets förmåga att imitera och reagera på andra mänskliga uttryck. Den sociala utvecklingen 
och anknytningsprocessen tar fart först efter ungefär ett års ålder. Ett tecken på att barnet 
börjar anknyta till andra människor är att barnet visar rädsla för främlingar och tecken på 
separationsångest när anknytningspersonerna lämnar barnet (ibid.). 
 
Under de första levnadsåren utvecklas en speciell anknytning mellan barn och dess primära 
omvårdnadspersoner/anknytningspersoner, som i de flesta fall är barnets föräldrar (Broberg, 
Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2006). Barnets anknytningsperson ska skydda 
barnet från inre och yttre hot och faror, vilket ger barnet en känsla av trygghet och positiva 
förutsättningar för vidare utveckling. Barnets första uppgift i livet är att lära känna sina 
anknytningspersoner, vilket sker genom kontinuerlig fysisk kontakt, som är speciellt viktigt 
under de första tre åren i livet. Spädbarn är beroende av att omvårdnadspersonerna i dess 
omgivning förser denne med fysisk närhet och skydd för att överleva. Anknytningsrelationen 
är inte beroende av bra eller dåliga hemförhållanden, utan barn knyter an till sina primära 
omvårdnadspersoner oavsett hur kriminella eller missbrukande de är, oavsett om de bor i 
fängelse eller i en villa i Stockholms innerstad. Generellt är det viktigt att bibehålla en nära 
och kontinuerlig kontakt mellan barnet och dess anknytningspersoner för att undvika 
traumatiska separationer och störda anknytningsmönster. Detta med förutsättningen att barnet 
inte far illa i miljön denne befinner sig i (ibid.). 
 
I tillämpningen av anknytningsteorin tar författarna inte ställning till eller lägger någon egen 
värdering i vilken primär anknytningsperson som har störst betydelse för det medföljande 
barnet. Författarna utgår i den här studien från mamman som den primära 
anknytningspersonen i rådande konstellation. Det med hänsyn till att bedömning inför 
placeringen tillsammans med mamman i anstalt anses vara för barnets bästa. Författarna 
förhåller sig till den tidigare forskning som presenteras i kunskapsöversikten gällande barnets 
behov av nära kontakt med sin primära anknytningsperson under de första levnadsåren. I 
andra sammanhang kan bedömningen vara annorlunda, där en annan vuxen person än barnets 
mamma eller förälder anses vara barnets primära anknytningsperson. Anknytningsteorin är en 
vedertagen teori som författarna förankrat i vetenskaplig litteratur och finner därför ingen 
anledning till att ställa sig kritiska till teorin. 
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4. Metod 
Nedan följer en beskrivning om hur studien genomförts och vilka metoder som använts för att 
skapa transparens genom hela arbetet. Det är för att den som läser ska få en tydlig inblick i 
hur arbetet gått till, vilka val som författarna tagit under arbetets gång och varför dessa val 
gjordes för studien. Bryman (2008/2011) menar att alltför ofta kan transparensen saknas i 
kvalitativa studier vilket ger läsaren för lite insyn i hur forskningsarbetet gått till. En tydlig 
beskrivning av hur data analyserats kan också vara till stor vikt för att läsaren ska få en bra 
bild av hur författarna kommit fram till sina slutsatser (ibid.). 
 
4.1 Förförståelse 
Författarna hade till en början väldigt begränsad förförståelse gällande studiens syfte. En av 
författarna kände sedan tidigare till att det är förekommande att spädbarn spenderar sin första 
tid i livet tillsammans med sin frihetsberövade mamma på anstalt, men hade inte mer 
kännedom om ämnet än så. Ingen av författarna har arbetat inom kriminalvården eller stött på 
dessa ärenden i arbetet på socialtjänsten eller inom socialt arbete. Målgruppen eller ämnet är 
inget författarna kommit i kontakt med varken under socionomutbildningen eller under 
respektive författare av studiens yrkesliv. Författarna kunde ana att det handlar om en relativt 
liten målgrupp som sällan synliggörs eller diskuteras i offentliga sammanhang. 
 
4.2 Intervjuprocessen 
Författarna har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma personer 
inom kriminalvårdens kvinnoanstalter. Bryman (2008/2011) menar att semistrukturerade 
intervjuer är en intervjumetod som utgår från öppna frågor som bjuder in till 
intervjupersonernas egna berättelser. Metoden baseras på en intervjuguide (se bilaga 2) med 
utvalda frågeområden/teman kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuprocessen är flexibel i den mening att intervjufrågorna inte förutbestämmer längden 
eller karaktären på svaren och på så vis har intervjupersonerna större utrymme att fritt 
redogöra för sina egna upplevelser. Svårigheten med intervjumetoden är att få tillräckligt 
mycket relevant information för att besvara studiens syfte, samt ett tillräckligt brett urval för 
att kunna generalisera materialet till ett större sammanhang (ibid.). 
 
Intervjupersonerna arbetar på fyra olika kvinnoanstalter i Sverige och har olika 
arbetsbefattningar på dessa anstalter. Författarna har intervjuat två personer som har titeln 
klienthandläggare, ett barnombud, en kriminalvårdsinspektör och en kriminalvårdare. Med 
hänsyn till respondenternas integritet och konfidentialitetskravet har författarna valt att inte 
namnge varken intervjupersonerna eller anstalten. Med anledning av intervjupersonernas 
skilda arbetsuppgifter och ansvarsområden har urvalet blivit bredare och resultatet mer 
verklighetsförankrat. 
  
Intervjuguiden innehåller mestadels öppna frågor, men även en del slutna frågor. I de fall som 
slutna frågorna används så har syftet varit att en följdfråga ställs som är mer inbegripande. Ett 
exempel på en sluten fråga som återfinns i intervjuguiden är: “För ni dokumentation för den 
intagnes barn? Om ja: vad är det som dokumenteras?” (se bilaga 2). Författarna har valt att 
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använda sig av mestadels öppna frågor som ger respondenten ett större utrymme att svara fritt 
och för att det passar för att kunna besvara studiens frågeställningar. Bryman (2008/2011) 
skriver att fördelen med öppna frågor är att respondenten får ett större utrymme att svara med 
egna ord och att frågorna inte blir ledande på något sätt. Öppna frågor passar också för 
forskning där syftet är att få veta mer om ett ämne eller där ett område är outforskat. 
Nackdelarna med öppna frågor kan dock vara att de kräver mer tid från respondenterna vilket 
kan leda till att respondenterna måste tacka nej till att delta i studien på grund av tidsbrist. 
Öppna frågor i en intervjuguide kan också medföra att kodningsprocessen blir svårare och 
mer krävande (ibid.). 
  
Den intervjumetod som valts för studien är telefonintervjuer, det valet gjordes på grund av det 
geografiska avståndet till anstalterna men även på grund av kostnadsskäl. Enligt Bryman 
(2008/2011) har telefonintervjuer många fördelar. Det positiva kan vara att det är lättare att få 
tag i intervjupersoner som vill och har tid att ställa upp på en telefonintervju, medan en fysisk 
intervju kan kräva mer tid från intervjupersonen. En annan positiv aspekt med att utföra en 
intervju över telefon är att det kan vara enklare för intervjupersonen att besvara känsliga 
frågor eftersom det finns en distans mellan personen i fråga och intervjuaren. För 
intervjupersonen kan det även vara enklare att avbryta en telefonintervju än ett fysiskt möte, 
ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer kan medföra ett visst bortfall då det kan finnas personer 
utan tillgång till en telefon. Minspel och ansiktsuttryck faller också bort under en 
telefonintervju, vilket kan ha betydelse för hur författaren tolkar det intervjupersonen 
säger.  (ibid.). Det finns en hög tillförlitlighet till resultatet av intervjuerna då trots att minspel 
och ansiktsuttryck fallit bort, så har andra hinder såsom tekniska förutsättningar, 
språkbarriärer och dialekter inte påverkat resultatet. Under intervjuerna har både telefon och 
diktafon fungerat väl. Vid tillfällen där respondenten eller författarna inte förstått frågan eller 
det som sagts, har bägge parter bett om ett förtydligande. 
 
4.3 Urval 
Syftet med studien är att ta reda på hur samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten 
fungerar när det gäller medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt, utifrån 
kriminalvårdens anstaltspersonals perspektiv. För att få mer kunskap kring ämnet valde 
författarna att, utifrån olika tillvägagångssätt, ta kontakt med samtliga kvinnoanstalter i 
Sverige. Samtliga respondenter arbetar därmed på någon av kriminalvårdens kvinnoanstalter 
och har olika befattningar. 
  
Respondenterna har valts ut utifrån två olika urvalsmetoder, snöbollsurval och självselektion. 
Bryman (2008/2011) menar att snöbollsurval är en vanlig urvalsmetod inom kvalitativa 
studier, som innebär att kontakt initierats med ett mindre antal individer. Det har i sin tur 
föranlett kontakt med ytterligare rekommenderade personer som besitter relevant kunskap för 
studien. Med anledning av att kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa studier, ofta 
baseras på djupgående analyser är det inte lika viktigt att ha ett urval som är så slumpmässigt 
som möjligt. Det läggs istället stor vikt vid respondenternas erfarenheter och kunskap kring 
studiens syfte (ibid.). Urvalsmetoden självselektion innebär att personer bjuds in eller 
presenteras inför studien och får sedan anmäla sig frivillig till att delta (Grønmo, 2004/2006). 
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Metoden innebär att författarna har liten kontroll över vilka personer som väljer att delta i 
studien och vilka som inte vill delta. Det kan bidra till att de mest engagerade och motiverade 
personerna väljer att delta medan de som inte är lika intresserade inte deltar. Risken är att 
resultatet kan bli vinklat och godtyckligt (ibid.).  
  
Samtliga av kriminalvårdens sex kvinnoanstalter fick förfrågan om att delta i studien, då 
författarna hade en stor önskan och förhoppning om att få samtliga av kriminalvårdens 
kvinnoanstalters perspektiv. Fyra av anstalterna kontaktades via kriminalvårdens 
kontaktformulär på kriminalvårdens hemsida, och med två av anstalterna förmedlades kontakt 
via en personlig kontakt via kriminalvården som i tidigt stadie sågs som en eventuell 
intervjuperson. Den personliga kontakten avböjde själv förfrågan om att delta i intervjun, men 
rekommenderade oss tre anställda från de två anstalterna. Av de fyra anstalterna som 
tillfrågades via kontaktformuläret uttryckte två av anstalterna ett intresse för att delta, medan 
den tredje anstalten avböjde förfrågan av att delta och den fjärde anstalten inte svarade alls. 
 
Detta resulterade slutligen i fem intervjupersoner från fyra av totalt sex kvinnoanstalter. Då 
önskan var att intervjua minst en anställd från vardera kvinnoanstalt skickade författarna även 
ett mail till kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet. Författarnas förhoppning var 
att få respondenter från de anstalter som inte kunnat nå via kontaktformuläret, men det gav 
tyvärr inget resultat i fler respondenter. Därmed har författarna i studien använt ett 
snöbollsurval samt självselektion för att komma i kontakt med studiens fem intervjupersoner. 
Det positiva med självselektion är att de personer som valde att kontakta författarna på egen 
hand, ansåg sig kunna besvara studiens frågeställningar samt har ett intresse och engagemang 
till att vilja delta i studien.  
 
4.4 Bortfall 
Studiens syfte avser att belysa både kriminalvårdens och socialtjänstens arbete med mödrar 
och medföljande barn i anstalt, utifrån kriminalvårdens anstaltspersonals perspektiv. Den 
första studieskissen avsåg att undersöka även socialtjänstens syn på samverkan, samt 
undersöka hur socialtjänsten arbetar med barnperspektivet i ärenden gällande medföljande 
barn i anstalt. Vid intervjuförfrågan till socialtjänsten kontaktades enhetschefer, författarnas 
egna kontakter inom socialtjänsten samt socialtjänstens mottagningsenhet. Det resulterade 
dessvärre inte i några fler intervjupersoner eftersom de yrkesverksamma inom socialtjänsten 
som författarna kom i kontakt med inte hade någon, eller väldigt lite, erfarenhet inom 
området, samt med hänsyn till sekretess kunde ingen vidare information lämnas om vart dessa 
ärenden varit aktuella. Det medför i sin tur ett externt bortfall för studien, vilket Bryman 
(2008/2011) beskriver som ett bortfall av personer som ej vill eller kan delta i studien. 
Bryman (2008/2011) menar att problemet som kan uppstå med bortfall är att vissa svar från 
de personer som finns i bortfallet kan skilja sig från de medverkande respondenternas svar. 
Svaren från bortfallet kan därför vara viktiga för att analysera resultatet och besvara de 
frågeställningar studien avser att besvara (ibid.). Författarna valde med hänsyn till bortfallet 
att ändra studiens syfte. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden  
Författarna har medvetet valt att exkludera mödrarna och barnen i fråga från studien med 
anledning av att syftet med studien inte är att synliggöra vilka mammor och barn som sitter på 
anstalt, utan snarare hur kriminalvården och socialtjänsten arbetar med och för dessa mammor 
och barn. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor reglerar 
bestämmelser gällande etikprövning av forskning i syfte att skydda forskningspersonernas 
integritet och mänskliga värde. I 9 § framkommer att forskningens nytta och vetenskapliga 
värde ska väga tyngre än riskerna för forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga 
integritet (ibid.). 
 
Avsikten med studien har dels varit att undersöka kriminalvårdens anstaltspersonals 
perspektiv på samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten, men även att undersöka 
om och hur barnperspektivet beaktas i ärendeprocessen, samt under tiden inne på anstalten. 
Författarna ser att studien kan tillföra en ökad kunskap om målgruppen; mödrar med 
medföljande barn i anstalt, i syfte att underlätta och förbättra samverkan mellan 
myndigheterna. Författarna tror att de olika anstalterna med fördel kan lära sig om 
barnperspektivet av varandra, men även att kriminalvården och socialtjänsten drar nytta av ett 
ömsesidigt utbyte sinsemellan. 
 
Vidare följer ett stycke om de forskningsetiska principer som författarna valt att ta hänsyn till 
genom hela forskningsprocessen för att försäkra att forskningspersonernas medverkan inte 
påverkar deras egen hälsa, säkerhet eller personliga integritet. 
 
4.6 Etiska principer 
Samtyckesprincipen innebär att deltagarna har fått full förståelse för studiens syfte och 
studiens upplägg (Bryman 2008/2011). Då det finns intervjupersoner i studien som har 
förmedlats via sin chef, eller annan person de är i beroendeställning till så kan det vara extra 
viktigt att återupprepa information om studien för att säkerhetsställa att samtycket kommer 
från intervjupersonen själv och inte från exempelvis chefen (ibid.). Nygren (2012) skriver att 
det kan vara problematiskt att inhämta samtycke från intervjupersoner som blivit tillfrågade 
av sin chef. Genom sin chef kan en intervjuperson känna att de är i beroendeställning, och att 
viljan att uppfattas som lojal av sin chef kan vara avgörande för graden av samtyckets 
tillförlitlighet (ibid.). En positiv aspekt av att vissa intervjupersoner förmedlats via en chef är 
att det kan tyda på att personen har kompetens inom området, och utifrån studiens syfte skulle 
kunna besvara de frågor som fanns. Utan de intervjupersonerna finns en risk att 
yrkesverksamma utan en god och bra insyn i barnperspektivet inte hade kunnat nås. I 
informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades ut en till två veckorna innan intervjun, 
framgick det att intervjupersonen när som helst under intervjun, och fram till två veckor efter 
avslutad intervju, kunde avbryta sin medverkan utan att behöva uppge skäl till varför.  
 
Genom informationsbrevet som skickades ut till respondenterna inför intervjun framgår 
studiens syfte. Det framgår även att det är frivilligt att delta samt att avstå från att besvara 
vissa frågor. Bryman (2008/2011) menar att genom ett sådant informationsbrev så uppfylls 
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även informationskravet för svensk forskning. I informationsbrevet beskrivs det att varken 
anstalt eller intervjuperson kommer framgå i det färdiga materialet, med hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Valet att inte namnge personal eller anstalt är till hänsyn för att 
behandla personliga uppgifter med största möjliga konfidentialitet (ibid.). Avidentifiering av 
platser och omformuleringar har gjorts av det bearbetade materialet för att det inte ska vara 
möjligt att identifiera intervjupersonerna. 
  
Nyttjandekravet handlar om att allt det insamlade materialet om enskilda personer enbart får 
användas för det avsedda ändamålet (Bryman, 2008/2011). Forskningen kommer enbart att 
användas för dess ändamål, nämligen examensarbetet. De personerna som har tillgång till 
datamaterialet är enbart författarna av studien. Efter att examensarbetet är färdigställt, 
examinerat och godkänt kommer allt det insamlade materialet att förstöras. 
 
4.7 Metodreflektion 
I kvalitativa studier har forskaren en mer subjektiv roll än i kvantitativa studier, vilket ofta 
lyfts som kritik mot kvalitativ forskning (Bryman, 2008/2011). Däremot är det forskarens 
subjektiva, öppna förhållningssätt som kan ha en avgörande betydelse för utformandet av 
syftet och resultatet med studien, samt utformandet av intervjuprocessen, som i sin tur 
genererar nya teorier. Inom socialt arbete används med fördel kvalitativa forskningsmetoder 
eftersom sociala fenomen ofta kräver en mer djupgående metod (ibid.). Eftersom studiens 
syfte inbegriper en så snäv målgrupp, som mödrar med medföljande barn på anstalt, anser 
författarna att studiens relativt begränsade urval och valda metod har en hög relevans. Det 
finns ett begränsat antal kvinnoanstalter i Sverige och författarna till studien har lyckats få 
informanter från nästan alla. Den information som inhämtats från intervjuerna är relevant i det 
fortsatta arbetet med mödrarna och medföljande barnen, i samarbetet mellan myndigheter, 
samt för vidare forskning inom området. Det innebär i sin tur att studien har en förhållandevis 
hög analytisk generaliserbarhet. Bryman (2008/2011) menar att generaliserbarheten inom 
kvalitativ forskning, så kallad analytisk generaliserbarhet, handlar om att kunna generalisera 
forskningsresultatet till teori istället för att generalisera resultatet till en större population. 
 
Under bearbetningen av insamlad data har författarna varit noga med att analysera materialet 
tillsammans för att skapa en gemensam analys som går i en och samma riktning. Genom att 
ha en gemensam riktning i analyseringen av materialet minskar risken för att materialet 
övertolkas. Därefter har materialet kopplats till relevant vetenskaplig litteratur. Enligt Bryman 
(2008/2011) har en studie hög intern validitet om forskaren är närvarande genom 
forskningsprocessen och studien följer en röd tråd. Det innebär att de observationer som 
forskaren gör ska kunna kopplas till studiens teoretiska begrepp och slutsatser. Vidare innebär 
hög extern validitet att resultatet av studien ska kunna generaliseras till andra sociala miljöer. 
Intern validitet är en förutsättning för att det ska kunna finnas extern validitet (ibid.). Det är, 
som tidigare nämnt, svårt att koppla studien till en större population, det vill säga hur 
anstaltspersonal i andra länder än Sverige arbetar med medföljande barn i anstalt. Däremot 
har författarna lyckats fånga en relativt hög generaliserbarhet, vilket i sin tur bidrar till en hög 
extern validitet. 
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5. Analys av datainsamling 
Studien grundar sig i empiriska erfarenheter hos de personer författarna har intervjuat i deras 
roll som yrkesverksamma inom området (Bryman, 2008/2011). Syftet med studien är att 
undersöka samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten när det gäller barn boende i 
anstalt med sin frihetsberövade moder, samt hur barnets bästa beaktas i anstalt, utifrån 
kriminalvårdens anstaltspersonals perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer kan en 
sedan dra slutsatser om barnperspektivet inom kriminalvården gällande medföljande barn i 
anstalt. 
 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera data och göra den mer begriplig så har riktad innehållsanalys använts, vilket 
är vanligt inom kvalitativ forskning (Bryman, 2008/2011). Efter genomförandet av 
intervjuerna har intervjun transkriberats. 
 
Känslouttryck så som skratt och osäkerhet, men även betoningar i meningar antecknades för 
att ge mer trovärdighet till texten, och för att undvika inkorrekta tolkningar i ett senare skede 
(Grønmo, 2004/2006). Vid två av intervjuerna så gick även larmet och det blev en längre 
paus, det antecknades också ned.  
  
Efter transkriberingen har teman plockats ut ur texten för att det latenta i texten ska kunna 
uppmärksammas (Bryman, 2008/2011). För att motverka att den enskilde författarens 
förutfattade mening och perspektiv skulle påverka resultatet så är det viktigt att inte bara en 
författare läser texten och tolkar, utan att flera författare gör det (Grønmo, 2004/2006). Även 
om alla medverkade vid intervjuerna så var det en av oss som var med i bakgrunden och inte 
sa något under intervjun, och det var också hon som sedan transkriberade texten. Övriga 
författare hade tillgång till den inspelade ljudinspelningen och alla författare hade ett enskilt 
ansvar för att lyssna igenom ljudinspelningen så att en korrekt transkribering hade utförts. 
  
Steget därefter var att identifiera kategorier i tolkningen av resultatet (Bryman 2008/2011). 
Det är viktigt för trovärdigheten och överförbarheten av forskningen att det tydligt presenteras 
hur kategoriseringen gått till (ibid.). Ett exempel från kategoriseringen är genom 
intervjuperson 4: 
 

“Ja alltså i vår nya handbok så står det att närhetsprincipen är borttagen i stort i 
kriminalvården, det är ju den intagnes behov som ska styra vart man hamnar, men när det 
gäller barn så ska ändå placeringssektionen titta på närhetsprincipen. Så har man ett barn i 
anstalt så kan man ändå inte delta i allt som finns på anstalten i form av behandlingsprogram 
och annat, det finns svårigheter i det, och då ska vi behålla lite av närhetsprincipen i det om 
det går.”  
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Utifrån det kunde författarna kategorisera det till “Närhet till hemorten, för barnets bästa”. 
Grønmo (2004/2006) skriver att kategoriseringen är en del av dataanalysen och som bidrar till 
att problemställningen lyfts fram. Kategoriseringen ska även bistå till att forskaren på ett 
enklare sätt kan ta ut det relevanta och fruktbara i datainsamlingen vidare till analysen (ibid). 
 
Trots att flera av informanterna berättar om liknande erfarenheter och kunskaper har 
författarna även riktat fokus på det som varit avvikande i materialet för att kunna visa upp ett 
mer trovärdigt resultat och för att kunna visa på “flera sidor av myntet”. Grønmo (2004/2006) 
skriver att har forskaren mätt det hen avser att mäta tyder det på en hög validitet (ibid.). I 
studien har syftet varit att undersöka samverkan mellan socialtjänst och kriminalvården, och i 
resultatdelen har författarna valt att lyfta både det som informanterna var överens om, men 
även det som avvek från vad de andra tyckte så länge det innebar det studien avsåg att mäta. 
 
5.2 Litteratursökning 
För insamling av data har databaserna Swepub och SOCindex via Umeå universitetsbibliotek 
använts. Sökmotorn Google Scholar har även använts vid datainsamlingen. Via databaserna 
har författarna sökt tidigare forskning som berör det valda ämnet. Sökord som valdes att 
användas var: anstalt, fängelse, frihetsberövade mödrar, medföljande barn, Sverige och barn i 
anstalt. 
  
För att få en bild av tidigare forskning inom området så läste författarna abstract i de artiklar 
som söktes fram för att sedan välja de som kändes relevanta. Författarna läste även rapporter 
från kriminalvårdens hemsida samt letade upp relevanta lagar. Författarna valde även att låna 
litteratur från universitetsbiblioteket samt titta på de referenser som fanns i de utvalda 
artiklarna. Då lite forskning finns gällande den här gruppen av människor så återkom många 
referenser och författare i flera verk. Utifrån detta gjordes en bedömning att utvalda källor är 
tillförlitliga. 
  
Författarna är medvetna om att en del litteratur som använts i studien är flera år gammal, en 
källa från så långt bak som från 1984. Anledningen till att dessa källor använts är för att det 
varit svårt att hitta forskning på området, och att det inte heller finns så mycket forskning om 
medföljande barn i anstalt. Författarna har tagit beslutet utifrån vad som framkommit i 
intervjuer med yrkesverksamma inom kriminalvården att den forskningen fortfarande är 
aktuell för området. 
  
Författarna är även medvetna om att flera av källorna syftar på barn som finns på utsidan av 
murarna och inte medföljande barn i anstalt. Som tidigare nämnts finns det mycket lite 
forskning inom området sedan tidigare. Det finns omfattande forskning inom kriminologin, 
men inte gällande medföljande barn i anstalt. Därmed togs beslutet att de källorna som 
använts ändå styrker arbetet utifrån barnperspektivet inom kriminalvården, samt i samverkan 
med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt. 
  
Vid litteraturläsning har författarna tagit hjälp av respondenterna för att få tips på mer 
forskning eller tryckt material gällande medföljande barn i anstalt. Forskningen är som 
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tidigare nämnt väldigt begränsad inom området, men respondenterna har varit till stor hjälp i 
att skicka broschyrer som delas ut till barn som ska besöka sin frihetsberövade förälder i 
anstalt. Det finns än idag inget informationsbrev eller liknande gällande medföljande barn i 
anstalt, utifrån den information som framkommit under arbetets gång. 
 
5.3 Arbetsfördelning 
Författarna har valt att sitta tillsammans under hela arbetsprocessen, från syftesformulering 
till förslag till fortsatt forskning. Den enda del författarna har valt att dela upp är 
transkriberingen av intervjuerna, där författarna har transkriberat minst en intervju var. 
Hänsyn har tagits till intervjuernas längd, där hon som fick transkribera den i särklass längsta 
intervjun såklart bara behövde transkribera den intervjun. I sådana situationer, och genom 
hela arbetet har rättvisa varit ledordet i arbetsfördelningen. Vid intervjuerna har två av tre 
författare varit delaktiga i intervjun, där en av författarna haft huvudansvaret. Alla har vid 
minst en intervju haft huvudansvaret, och alla har varit delaktiga i minst tre intervjuer. Vid 
tillfället en inte hade ansvar att säga något under intervjun hade den personen av oss ansvar 
för att anteckna och att sköta teknisk utrustning som behövdes för transkribering. Författarna 
är eniga om att alla moment är jämnt fördelade och anser att alla tre varit lika delaktiga 
genom hela arbetet. De individuella styrkor som finns hos var och en av författarna har 
studien dragit nytta av. Inför varje vecka har författarna planerat skrivtillfällena tillsammans 
och valt att sitta tillsammans för att arbetet skulle bli så enhetligt som möjligt. 
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6. En analyserande resultatdel 
I detta kapitel har författarna valt att analysera insamlad data från de fem intervjuer som 
genomförts i relation till tidigare forskning som återfinns i kunskapsöversikten, samt i relation 
till anknytningsteorin. Tanken är att den här kombinerade resultat- och analysdelen ska 
besvara frågeställningarna som ligger till grund för studien. Utifrån utvalda citat har sex 
kategorier valts ut som resulterat i tre huvudteman: bedömning, samverkan och 
barnperspektiv. Författarna har analyserat det insamlade empiriska materialet utifrån de sex 
kategorierna: samverkan i placeringsbeslut av medföljande barn i anstalt, närhet till hemorten 
för barnets bästa, att barnanpassa anstaltsmiljön, barnperspektiv bland personal på anstalt, 
barnets möjlighet till umgänge med anhöriga, samt gemensamt ansvar i samverkan mellan 
kriminalvård och socialtjänst under placering av medföljande barn i anstalt. 
 
6.1 Bedömning 
6.1.1 Samverkan i placeringsbeslut av medföljande barn i anstalt 
Utifrån de samtal som författarna haft tillsammans med intervjupersonerna så har en tydligare 
bild skapats av hur beslutsprocessen går till när en frihetsberövad person ansöker om att bo 
tillsammans med sitt barn i anstalt. När en person med barn frihetsberövas är det upp till 
denne själv att ansöka om att bo med barnet i anstalten. Beslutet om placering av medföljande 
barn i anstalt beslutas genom att kriminalvården inhämtar ett yttrande från socialtjänsten i 
mamman och barnets hemkommun. Därefter gör anstaltens chef en bedömning, beroende av 
socialtjänstens yttrande, huruvida hen anser att det är lämpligt att barnet bor på just den 
anstalten utifrån rådande situation. Enligt Barnombudsmannen (2004) ska föräldern förses 
med utrustning och en boendesituation som kan tillgodose barnets behov. Lindberg (2005) 
skriver att kriminalvården tidigare inte tillfrågade de kvinnliga intagna ifall de hade barn men 
att Barnombudsmannen år 2002 genomförde en uppföljning kring detta. Det som 
Barnombudsmannen kom fram till var att kriminalvårdens miljö spelar stor roll för de barn 
som hälsar på eller bor i anstalten. Uppföljningen bidrog även till att lagändringar gjordes för 
att stärka barnperspektivet i detta avseende (ibid.). 
  
En av intervjupersonerna berättar att när en mamma ansöker om att medta sitt barn under 
verkställighetstiden så matchar kriminalvårdens placeringsenhet mamman med en anstalt. 
Vidare berättar en annan intervjuperson att när socialtjänsten lämnat sitt yttrande så kan 
kriminalvården börja planera för och med kvinnan, och eventuellt även barnet, inför inflytt. 
  

”Klienten, eller den intagna som vi kallar dem, blir våra först när de kommer till oss och vi 
skriver in dem, då kan vi sätta igång den faktiska processen här och då är det våran 
anstaltschef då som fattar ett beslut om att barnet får medfölja mamma under verkställigheten, 
utifrån så som situationen ser ut just nu och det yttrandet som socialtjänsten ska ha kommit in 
med. /…/ Sen vill vi ju gärna planera så gott vi kan tillsammans med mamman och 
socialtjänsten om det är aktuellt också. /.../ Det är ju mycket praktiska detaljer, alltifrån hur får 
jag tag på blöjor och får jag ta emot besök, får vi gå ut i friska luften och, nej, men alltså det är 
ju jättemycket frågor. Så att det bästa är ju om jag själv kan ha en kontakt med mamman då 
inför att hon kommer hit. I den bästa av världar är det så.” (Intervjuperson 2) 
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En av intervjupersonerna beskriver processen vid placering av barn på anstalt likt ovan men 
berättar även att de kräver att socialtjänsten besöker anstalten innan ett yttrande lämnas. 
Intervjupersonen menar att hen är medveten om att det ibland kan handla om stora 
geografiska avstånd som gör det svårt för socialsekreteraren att utreda på plats. Intervjuperson 
4 föreslår då att socialtjänsten kan ta hjälp och samarbeta med sina kollegor inom 
socialtjänsten som arbetar i samma kommun som anstalten tillhör. 
  
Vidare säger intervjuperson 4 “Vi vill att de ska se miljön, och förstå att det är inte bara 
mamman som barnet kommer att vara med utan de är andra klienter, det kan va klienter med 
psykisk ohälsa, de kan va klienter med missbruk /.../.”. En annan intervjuperson förklarar att 
dom inte kräver ett besök men gärna ser att socialsekreteraren som hanterar ärenden kommer 
på ett besök innan beslut fattas. För att ett beslut ska kunna fattas så är intervjupersonens 
personliga åsikt att ett besök vore bra för att socialsekreteraren ska ha en bild av hur anstalten 
faktiskt ser ut på riktigt. 
 
Berman, Steinhoff & Koivumaa (2013) menar att standarden på exempelvis besöksrummen 
idag skiljer sig åt och att en del anstalter har mer barnanpassade rum än andra. Just detta 
skulle kunna vara aspekter som spelar in i en bedömning om vad som är barnets bästa menar 
intervjupersonen. “Ja mer fysiskt menar jag. För det behövs för att kunna ta ett beslut, och 
det är hur relationen mellan mamma och barnen är på anstalten exempelvis” (Intervjuperson 
1). Vidare visar det att det inom kriminalvården inte finns några tydliga regler eller 
bestämmelser för ifall ett besök från socialtjänsten måste genomföras eller inte innan ett 
yttrande om medföljande barn i anstalt kan tas. Resultatet visar att samtliga intervjupersoner 
önskar att socialtjänsten alltid kommer och besöker anstalten inför det kommande yttrandet. 
 
6.1.2 Närhet till hemorten, för barnets bästa 
Eftersom barn har starkast anknytning till sina primära anknytningspersoner under de första 
åren i livet så är det viktigt för barnet att ha tillgång till kontinuerlig fysisk kontakt med sina 
anknytningspersoner under de första tre levnadsåren (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 
Mothander, 2006). De som anses vara barnets anknytningspersoner över tid bör bibehålla en 
nära och kontinuerlig kontakt med barnet för att undvika traumatiska separationer eller störda 
anknytningsmönster hos denne (ibid.). Om inte, finns det risk att barnet visar rädsla för 
främlingar och tecken på separationsångest när de är ifrån anknytningspersonerna (Parrish, 
2009/2012). Kriminalvården ska inte, och tar inte hänsyn till att barnet under sin vistelse i 
anstalt ska ha närhet till sin hemort, där många anhöriga kan finnas, även om de ändå försöker 
hitta lösningar för barnets bästa. 
  

“Ja alltså i vår nya handbok så står det att närhetsprincipen är borttagen i stort i 
kriminalvården, det är ju den intagnes behov som ska styra vart man hamnar, men när det 
gäller barn så ska ändå placeringssektionen titta på närhetsprincipen. Så har man ett barn i 
anstalt så kan man ändå inte delta i allt som finns på anstalten i form av behandlingsprogram 
och annat, det finns svårigheter i det, och då ska vi behålla lite av närhetsprincipen i det om 
det går.” (Intervjuperson 4) 
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I barnets liv utanför murarna kan det finnas flera personer som bryr sig om barnet, och som 
barnet efter tiden i anstalten kommer ha en god och sund kontakt med. Det kan vara en andra 
förälder, en mormor, en faster eller någon annan anhörig för barnet. Möjligheterna för att 
barnet under tiden i anstalt kan träffa de andra anhöriga kan därför vara begränsade, med 
hänsyn till att det är den intagne mammans behov som styr vilken anstalt mamman och barnet 
blir placerade på. Resultatet visar att grunden till vilken anstalt som mamman placeras på, är 
utifrån vilken säkerhetsklass som råder. Mammans önskan om att ha medföljande barn med 
sig under verkställighetstiden, eller om hon har barn på utsidan är inte avgörande vid 
bedömningen om vilken anstalt hon ska fullfölja sin verkställighetstid på. 
  
Brist på plats på närliggande kvinnoanstalt är ofta anledningen till att en mamma placeras 
långt ifrån sina barn. En av de tillfrågade intervjupersonerna har däremot inte haft erfarenhet 
av att mammor och medföljande barn inte fått plats på den anstalten de önskat. Däremot är det 
tvetydigt på många håll huruvida närhetsprincipen ska spela in gällande placering, och hur 
mycket kriminalvården kan ta hänsyn till det eftersom det finns flera andra viktiga 
säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. En mamma med medföljande barn, eller med barn på 
utsidan, kan självklart önska vilken anstalt hon helst vill placeras på, och sen är det 
kriminalvårdens placeringsenhet som fattar beslutet. Där kan önskan tas med som en liten 
aspekt i det stora hela.  
  
Med andra ord så ska kriminalvården ta hänsyn till barnets behov att ha nära till sina andra 
anhöriga, men det kommer i det absolut sista skedet. Det är när placeringsenheten har utrett 
vilken klass och avdelning mamman ska sitta på, vart i Sverige det finns lediga platser som 
skulle kunna ta emot mamman och det medföljande barnet och att det inte ska finnas personer 
från samma mål, eller eventuella brottsoffer på den anstalten som mamman önskar att 
placeras på för barnets skull. 
 
6.2 Barnperspektiv 
6.2.1 Att barnanpassa anstaltsmiljön 
Det framgår av samtliga intervjuer att kvinnoanstalterna i Sverige, som har möjlighet att ta 
emot barn under mammans verkställighetstid, har anpassade lokaler för att kunna tillgodose 
barnens behov. Lindberg (2005) framför att avgörande komponenter för att stärka 
barnperspektivet inom kriminalvården och relationen mellan dessa mammor och barn är att se 
till så att anstaltsmiljön är anpassad efter barnets behov. Av intervjuerna framkommer det att 
det finns särskilda besökslägenheter som är fullt utrustade lägenheter där anhöriga kan 
spendera tid tillsammans med den intagne. På en del anstalter finns det även leksaker att tillgå 
i en del besöksrum, “men det är väldigt spartanskt” (Intervjuperson 3), vilket delvis bekräftar 
den bild Berman, Steinhoff och Koivumaa (2013) förmedlar avseende otillräcklig tillgång av 
barnanpassade rum. 
 
Genomgående framkommer det av intervjuerna att kriminalvården har försökt att anpassa 
anstalterna i fråga till barnets bästa så gott det går, med hänsyn till säkerhetsklass och övriga 
restriktioner. Det framkommer även att barnen har samma restriktioner som mamman när de 
bor på anstalten tillsammans, vilket innebär att barnet bor och lever under samma 
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förutsättningar som sin mamma. Mamman får inga extra förmåner för att hon har ett barn med 
sig på anstalten, men har möjlighet till extra permissioner vid besök på BVC, eller andra 
nödvändiga vårdinrättningar, för att tillgodose barnets hälsa och välbefinnande.   
  

“/.../ sitter man på sluten avdelning och har med sig sitt barn då är det ju så att man som 
intagen är inlåst på sitt bostadsrum mellan 19 och 07 varje dygn. Man är alltså inlåst halva 
dygnet på sitt bostadsrum och det är man även om man har ett barn med sig. Man har rätt till 
en timmes utevistelse per dag. Det är samma för alla slutna anstalter. Sitter man på öppen 
anstalt då är man inte inlåst på sitt rum på det sättet. Man bor i ett hus med andra intagna och 
vi låser det huset på natten när man inte är inlåst på sitt rum. Man kan alltså gå och lägga sig 
när man vill och man kan röra sig på avdelningen i det huset där man bor /…/ Där [öppen 
anstalt] försöker man ju efterlikna ett liv i frihet så mycket som möjligt. Det är inga höga 
staket där, det är inga murar, det är ingenting sånt. Men annars är vi ju en institution och det är 
ju förenat med mycket olika regler och så vidare. Miljön är ju inte hemlik. Man har sitt 
bostadsrum där man bor och har man ett barn med sig då har man ett större bostadsrum så att 
man har mer yta naturligtvis.” (Intervjuperson 2) 

  
Trots att barnet kan bo inlåst med sin mamma under större delen av dygnet är 
intervjupersonerna eniga om att de barn som spenderar tid med sin mamma i anstalt har det 
väldigt bra. Flera intervjupersoner berättar att det finns ett högt säkerhetstänk inom 
kriminalvården som speglar lokalernas utformning och i vilken utsträckning personalen har 
tid och resurser för att hjälpa mamman att tillgodose barnets behov. Några av 
intervjupersonerna menar att det kan finnas fördelar både för det medföljande barnet och de 
intagna. En av intervjupersonerna menar att övriga intagna varit väldigt måna om att hjälpa 
till att passa barnet för att avlasta mamman, vilket skapat större förtroende de intagna emellan 
och en god stämning på avdelningen. Intervjupersonen i fråga tror att barn som spenderar sina 
första levnadsår med sin frihetsberövade mamma i anstalt blir mer vana vid vuxna människor 
och skapar en tryggare anknytning till sin frihetsberövade förälder, än om barnet placerats hos 
en familj utanför anstalten. 
 
I enlighet med anknytningsteorin kan en separation från mamman vara ett större hot mot 
barnets utveckling än att denne får stanna på anstalten och utveckla en trygg anknytning till 
sin primära vårdnadshavare (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2006; 
Parrish, 2009/2012). Det viktiga är att vårdnadshavaren, den frihetsberövade mamman i detta 
fallet, kan skydda spädbarnet från de hot och faror som kan finnas i omgivningen (ibid.). 
Resultatet av intervjuerna visar att den fysiska säkerheten ofta är större på en anstalt än ute i 
samhället. De intagna är ständigt övervakade och begränsade till säkerhetsklassade rum och 
lokaler. Sunneborg (1984) menar att det kan vara till barnets fördel att placeras med sin 
mamma i anstalt, istället för att familjehemsplaceras och riskera att senare tvingas omplaceras 
flera gånger under sitt liv. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna menar att kriminalvården har goda möjligheter att 
tillgodose barnens behov under de första levnadsåren, men att det i dagsläget inte går att 
långsiktigt tillgodose behoven hos barn över 2,5 år till 3 år. Flera intervjupersoner 
återkommer till att det inte finns samma möjligheter och resurser på en anstalt som ute i 
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samhället, och menar att mamman ensamt har det största och övergripande ansvaret över 
barnet under barnets vistelse. Intervjupersonerna berättar att möjligheten att bo med sitt 
medföljande barn i anstalt förutsätter att mamman ska klara av att ta hand om sitt barn på 
egen hand. Mamman förväntas att vara självgående och kunna upprätthålla en så normal miljö 
som möjligt för barnet, kriminalvården kan inte flytta mamman och barnet till säkerhetsklass 
3 för att barnet skulle behöva det. Intervjuperson 4 menar att “Det är mamman som 
verkställer, och det måste man komma ihåg”. Det framkommer även att det i dagsläget, med 
hänsyn till resurser och säkerhetsaspekter, inte går att låta de medföljande barnen gå på 
förskola eller ta del av annan form av barnomsorg utanför anstalterna. Därför menar 
intervjupersonerna att medföljande barn inte bör vistas på anstalterna längre än till 3 års ålder.  
 
En av intervjupersonerna berättar att det inom kriminalvården diskuterats om det ska finnas 
särskilda barnplatser för kvinnor med medföljande barn i anstalt, likt de mamma/barn-
avdelningar som förekommer i Spanien (Feintuch, 2013). Dessa platser skulle finnas i ett eget 
hus i anslutning till någon av anstalterna i Sverige och vara särskilt anpassade till de 
medföljande barnen, genom exempelvis specialutbildad personal och mer anpassade lokaler. 
Däremot menar intervjupersonen att det skulle innebära att fler barn kommer ha ett större 
avstånd till sina andra anhöriga, om det bara finns en anstalt i hela Sverige som är 
specialiserade på medföljande barn i anstalt. Vidare menar intervjupersonen att det även 
skulle kunna medföra att vissa mammor inte kommer kunna hålla sams. Vid en sådan 
situation blir kriminalvården tvungna att sära på de mammorna som inte kan hålla sams. Det 
skulle innebära att vid en sådan situation, kommer vissa mammor och barn placeras på 
anstalter som är helt ovana att ha barn, för att de inte kan verkställa sitt straff på den 
barnanpassade anstalten. 
 
6.2.2 Barnperspektiv bland personal på anstalt 
Resultatet av denna studie visar inte bara att anstaltsmiljön är viktig att anpassa för att kunna 
tillgodose ett barns behov, utan även att personalen som arbetar med dessa mammor och barn 
har rätt kompetens och utbildning. Steinhoff och Koivumaa (2013) påtalar att det inte finns 
någon uttalad praxis inom kriminalvården för hur personalen ska bemöta dessa kvinnor och 
barn. Av intervjuerna framgår det att all personal som arbetar på någon av anstalterna i 
Sverige ska gå en grundutbildning till kriminalvårdare. I den utbildningen ingår ett moment 
som berör barn till de intagna, med bland annat information om anmälningsplikt till 
socialtjänsten om ett barn far illa. Intervjupersonerna är samstämmiga om att det finns god 
kunskap kring anmälningsplikten inom kriminalvården. Intervjupersonerna berättar att de 
hellre anmäler en gång för mycket, än att inte anmäla alls. I samband med att en orosanmälan 
ska upprättas så har anstaltspersonalen klientmöte och samråd med varandra. 
 
Barnombudsmannen har kunnat se att en viktig förutsättning för att kunna tillgodose barns 
behov i anstalt är att anstaltspersonal arbetar utifrån ett barnperspektiv (Lindberg, 2005). 
Utöver kriminalvårdens grundutbildning finns det även interna spetsutbildningar avsett att ge 
fördjupad kunskap inom ett visst område för den som är intresserad av olika typer av 
funktionsuppdrag. Barnombud är ett sådant uppdrag, som även Ekbom, Engström och 
Göransson (2011) beskriver finns på alla anstalter i Sverige som tar emot medföljande barn.  
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Intervjuperson 5 berättar att barnombuden kan vara behjälpliga i många sammanhang, bland 
annat i kontakten med föräldrarna till det medföljande barnet samt delta under möten mellan 
socialtjänst och föräldrarna som ett stöd. På en del anstalter finns det även möjlighet att gå 
föräldrakurser, samt prata med en familjepedagog. Ekbom, Engström och Göransson (2011) 
beskriver föräldragrupperna som självledande där deltagarna stöttar och stärker varandra. En 
av intervjupersonerna berättar att det förekommit att socialtjänsten beviljat insatser i form av 
familjebehandlare som besökt mamman och barnet under mammans verkställighetstid. Vidare 
berättar intervjupersonen att anstalten haft samarbete med frivilligorganisationer som arbetar 
med att stötta mammor och pappor som sitter frihetsberövade som kan ha barn både på 
insidan och utsidan av anstalten. 
 
Intervjuperson 5 berättar att anstaltspersonalen har använt olika knep för att underlätta olika 
säkerhetsrutiner genom att göra säkerhetsrutinerna mer “barnvänliga”. Bufff (2016) förklarar 
att det kan vara påfrestande för barn och besöka sin förälder i anstalt och att ett jobbigt 
moment kan vara visitation. Detta moment har man på någon av anstalterna försökt att 
avdramatisera genom att “sätta en kul och fin docka över metalldetektorn” (Intervjuperson 5). 
 
Det råder delade meningar bland intervjupersonen hur mycket stöd och hjälp anstaltspersonal 
ska ge till mammorna i omvårdnaden av det medföljande barnet. Vissa intervjupersoner 
menar att anstaltspersonalen kan hjälpa till med allt från blöjbyten och matning i mån av tid 
och att mer stöd än i en anstalt kan en mamma inte få då de finns personal dygnet runt. Andra 
intervjupersoner menar att det är viktigt att komma ihåg att mamman har ett ensamt ansvar att 
tillgodose barnets behov, vilket hon inte bör överlåta till anstaltspersonal eller andra intagna. 
De menar att kriminalvården har inget uppdrag att varken stötta eller praktiskt hjälpa till i 
omvårdnaden kring barnet. Skulle det visa sig att mamman, av någon anledning, inte klarar av 
att ta hand om sitt barn på egen hand i anstalten så har personalen skyldighet att flagga för 
socialtjänsten som i sin tur ansvarar för omplaceringen.  
 
6.2.3 Barnets möjlighet till umgänge med anhöriga 
Ur ett barnperspektiv har ett barn rätt till båda sina föräldrar. Barnet ska alltid sättas i främsta 
rummet och barnets behov ska alltid beaktas vid beslut som rör barnet själv (UNICEF 
Sverige, 2008). Forskning visar också på att för att en anknytning mellan barn och förälder 
ska kunna ske under tiden föräldern befinner sig i anstalt så ska barnet ha möjlighet till att 
träffa sin förälder (Berman, Steinhoff och Koivumaa, 2013). Ett medföljande barns 
möjligheter att få träffa sina anhöriga och sin andra vårdnadshavare, om en sådan finns, ser 
lite olika ut menar intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner menar att det är möjligt för 
barnet att träffa sina anhöriga men beskriver att det kan ske på olika sätt. Eftersom att en 
anstalt har regler och rutiner att anpassa sig till så krävs ofta planering och framförhållning. 
  
En av intervjupersonerna menar att alla som är godkända besökare får komma och besöka den 
intagne kvinnan och barnet på besökstiderna. För att bli en godkänd besökare så kontrolleras 
misstanke- och belastningsregistret för att se så att besökaren exempelvis inte är ett brottsoffer 



	 22	

till den intagne. En annan intervjuperson berättar att kriminalvården inte kan motsätta sig om 
den andre vårdnadshavaren vill umgås med sitt barn även utanför besökstiderna.  
  
En intervjuperson berättar att det finns de fall där barnets andra vårdnadshavare också 
avtjänar ett straff på anstalt i Sverige. I dessa fall kan det hända att anstalterna ligger 
geografiskt långt ifrån varandra. Intervjupersonen berättar att kriminalvården alltid försöker 
jobba för att göra det bästa för barnet och att det ibland kräver att kunna se andra lösningar, 
såsom att låta mamman och barnet hälsa på pappan. Vid ett tillfälle fick mamman och barnet 
bo på en annan kvinnlig anstalt längre upp i Sverige, som är i närheten av anstalten som 
pappan har sin verkställighetstid på. Barnet började bli så pass stor att barnet hade ett behov 
av att träffa sin pappa, därför togs beslutet att genomföra ett sådant umgängestillfälle utifrån 
barnets bästa. 
 
6.3 Samverkan 
6.3.1 Gemensamt ansvar i samverkan mellan kriminalvård och socialtjänst under 
placering av medföljande barn i anstalt 
Genomgående hos respondenterna är att de önskar en tätare kontakt och generellt en mer 
genomarbetad samverkansplan tillsammans med socialtjänsten vid placering av medföljande 
barn i anstalt, men även under tiden som det medföljande barnet är i anstalten. Från 
kriminalvårdens synvinkel finns det en stor okunskap hos socialtjänsten när det gäller 
medföljande barn och vad det kan innebära för barnet bo på en anstalt. 
 

“ /.../ ja det verkar som dom [socialtjänsten] har rullians på sin personal, det är många ovana 
och ja, men då står vi på oss. Vi vill inte att de utan att göra en utredning att socialtjänsten 
säger ‘ja, det är okej’. Det är ändå ett fängelse, ja och som den här anstalten den har platser 
med säkerhetsklass 2 så då om man tittar på det är ju högsta säkerhetsklassen och då är det 
intagna med allt från en månad till livstid, som det här barnet eventuellt kommer träffa, det är 
lite speciellt.” (Intervjuperson 5) 

  
Flera av intervjupersonerna tror inte att socialtjänsten vet tillräckligt om kriminalvårdens 
arbete överlag, vilket kan vara en anledning till den stora okunskapen gällande medföljande 
barn i anstalt hos socialtjänsten. 
 
Den stora okunskapen tror intervjupersonerna grundar sig i att socialtjänsten sällan verkar ha 
ärenden gällande medföljande barn i anstalt, vilket i sin tur leder till att anstalspersonalen får 
bistå med information om vad socialtjänstens roll är. Flera av respondenterna upplever att 
socialtjänsten sällan är intresserade av att ha en tätare samverkan myndigheterna emellan, 
något som kriminalvården skulle önska, exempelvis genom fysiska besök på anstalten som 
det medföljande barnet bor på.  
 
En av intervjupersonerna påpekar att socialtjänstens okunskap om medföljande barn i anstalt 
och behovet av en god samverkan går ut över möjligheten att få kontakt med handläggare på 
socialtjänsten. Intervjupersoner berättar att de upplever att socialtjänstens intresse för barnet 
avtar efter att en placering är gjord. Det kan vara mammor som förekommit hos socialtjänsten 
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tidigare och att socialtjänsten redan beviljat flertalet insatser, vilket har lett till att de lämnat 
över ansvaret för barnet till kriminalvården under den frihetsberövade mammans 
verkställighetstid. 
  
Flera av respondenterna beskriver att socialtjänsten ofta inte har vetskap om möjligheten för 
frihetsberövade föräldrar att ha medföljande barn under verkställighetstiden. För många 
föräldrar kan det vara mer naturligt att i första skedet fråga socialtjänsten om lov att ha med 
sitt barn under tiden på anstalt enligt respondenterna, vilket kan bli ett problem om 
socialtjänsten inte har kunskap om möjligheten, eller vet alldeles för lite om hur anstalten ser 
ut. En av intervjupersonerna beskriver att eftersom att socialtjänsten blir den myndighet som 
ofta får frågan om medföljande barn i anstalt först så krävs det mer kunskap. Det skulle kunna 
ge fler barn möjlighet att bo tillsammans med sin mamma under verkställighetstiden, om det 
är för barnets bästa. Trots det, finns en förståelse om att de olika myndigheterna har en egen 
lagstiftning och regler att ta hänsyn till. “Vi har ju en lagstiftning vi arbetar efter, 
socialtjänsten har sin lagstiftning och man kan inte varandras naturligtvis. Så där får man ju 
liksom hjälpas åt /.../” (Intervjuperson 2).   
  
Trots att det finns flera förbättringspunkter för en bättre samverkan mellan kriminalvården 
och socialtjänsten så upplever respondenterna att när samverkan fungerar och en kontakt är 
upprättad så finns det många positiva erfarenheter att referera till. Något som flera är lyfter är 
den goda styrning från socialtjänstens sida om vad som är bäst för barnet, och praktiska 
insatser som är avgörande för mamman och hennes medföljande barn, bland annat av att 
träffa eventuella syskon från utsidan av murarna. Det förekommer att det medföljande barnet 
så småningom slussas ut efter att bott tillsammans med mamman, då hon har ett flera år långt 
fängelsestraff eller till och med är dömd till livstid. Då tar socialtjänsten ansvar för att barnet 
ska ha möjlighet att hälsa på sin mamma om inte familjehemmet har möjlighet att göra det. 
   
Dokumentering gällande händelser och beslut förs enligt samtliga intervjupersoner bara om 
mamman. Mamman ses som kriminalvårdens klient medan barnet anses vara medföljande och 
är därmed inte inskriven i kriminalvårdens system, mer än att det finns med i mammans 
dokumentation att hon har ett medföljande barn under verkställighetstiden.  
  
Intervjupersonen fortsätter sedan berätta att det är socialtjänstens ansvar att föra 
dokumentation kring barnet om så behövs. Skulle personalen på kriminalvården misstänka 
eller se att något som är en grund till en orosanmälan så ska det göras till socialtjänsten. 
Därefter är det socialtjänsten som gör en bedömning kring uppföljning och vad som är barnets 
bästa och eventuella insatser. 
  
En intervjuperson menar att det är viktigt att komma ihåg att barnen inte är frihetsberövade, 
trots att de bor och verkar i kriminalvårdens lokaler. Barnen som bor i anstalt med sin 
frihetsberövade mamma har samma restriktioner som mamman, men är inte inskrivna i 
verksamheten och tar såvida inte del av kriminalvårdens insatser i form av program eller 
liknande. Trots att barnet bor i kriminalvårdens lokaler så är ansvaret för barnet, förutom 
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mammans, helt och hållet socialtjänstens vilket gör att en god samverkan är grundläggande 
för ett gott barnperspektiv gällande medföljande barn i anstalt. 
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7. Avslutande diskussion 
I det avslutande diskussionskapitlet kommer författarna diskutera och dra slutsatser av den 
analytiska resultatdelen utifrån egna reflektioner, kopplat till studiens syfte och 
frågeställningar. 
  
Under arbetets gång har många olika tankar väckts, några har blivit besvarade under 
insamlandet av data i form av litteratur och intervjuer, andra tankar har förstärkts. 
Dokumentation av medföljande barn i anstalt är en sådan sak som det återstår många frågor 
om, något författarna hade önskat få svar på från socialtjänsten. Men då ingen som kontaktats 
från socialtjänsten uppger sig ha någon eller väldigt lite erfarenhet gällande medföljande barn 
så lämnar det oss fortsatt funderande. Författarna är förstående till att icke frihetsberövade 
personer inte bör förekomma i kriminalvårdens register, men det lägger också ett mycket stort 
ansvar på den enskilda kriminalvårdaren. Det krävs att anstaltspersonalen är engagerad och 
ansvarstagande i förhållande till orosanmälningar och andra händelser som rör barnet inne i 
anstalten. Det innebär dels att kunna flagga för om ett barn till följd av en enskild händelse far 
illa, men även om det finns ett mönster av händelser som kan föranleda att barnet far illa 
längre fram i tiden. Kontinuerlig dokumentation av händelser som berör barnet i anstalten kan 
i längden visa på upprepade mönster, som i sin tur kan vara av vikt för att socialtjänsten ska 
kunna få sig en uppfattning om hur barnet har det i anstalten. Utan dokumentation finns det en 
risk att barnet blir osynliggjort trots att det vistas inom ramen för en statlig myndighets regi. 
 
Det har diskuterats inom kriminalvården om det ska finnas en kvinnoanstalt som är särskilt 
barnanpassad och som alla mammor med medföljande barn ska placeras i. I samband med 
denna studie har författarna fått förmånen att ta del av allt bra som kriminalvården gör, och att 
kriminalvården tagit till sig av den kritik som tidigare riktats mot dem från exempelvis 
Barnombudsmannen. Det är något som myndigheten borde vara mer stolta över och berätta 
mer om för allmänheten. Det hade kunnat minska risken för eventuell stigmatisering av både 
medföljande barn, barn på utsidan av fängelsemurarna och deras frihetsberövade föräldrar. 
 
Tidigare forskning visar att närhetsprincipen har betydelse för barnets anknytning och kontakt 
med sin frihetsberövade förälder. Trots det har resultatet av studien visat att närheten till 
närmsta familjen inte har någon betydelse för var den frihetsberövade mamman placeras i 
landet. Barnet som bor i anstalten med sin mamma kan därför ha vissa svårigheter att 
bibehålla kontakten med övriga familjemedlemmar under vistelsen i anstalten. Det kan i sin 
tur få konsekvenser dels för barnet, men även syskon och den andra föräldern, som i vissa fall 
själv sitter i anstalt. Däremot förstår författarna att säkerhetsaspekten bör vara den avgörande 
faktorn vid placering i anstalt. Utifrån den tidigare studieskissen var författarnas förhoppning 
att ta reda på om socialtjänsten i sin utredning väljer att beakta avståndet mellan anstalten och 
hemorten eller ej. Det var tyvärr inte möjligt på grund av det externa bortfallet.  
 
Kriminalvården har tagit ett stort och viktigt ansvar i att följa barnkonventionen gällande 
barns rättigheter, utan att för den delen tumma på myndighetens huvudansvar gällande 
frihetsberövade personer. Viss kritik återstår naturligtvis gällande barnperspektiv i 
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anstalterna, men för att vara en myndighet som ansvarar för lagöverträdare dömda till 
fängelse, i första hand, så gör kriminalvården vad de kan, med de resurser som finns i 
dagsläget. I 2 kap. 5 § fängelselagen (2010:610) står att “En intagen får medges att ha sitt 
spädbarn hos sig, om det kan anses vara till barnets bästa”, vilket är det enda barnperspektiv 
som framgår av den lagstiftning som kriminalvården utgår från. Det innebär per definition att 
kriminalvårdens ansvar gentemot medföljande barn i anstalt upphör efter att barnet placerats i 
anstalten. Det finns föreskrifter och handböcker som myndigheten själv tagit fram som ska 
fungera som regelverk och riktlinjer för arbetet med barn i anstalt. Frågan återstår ändå: Vad 
kan krävas från en myndighet vars lagstiftande ansvar innefattar lagöverträdare och inte att 
tillgodose barns bästa i anstalt? Behöver lagstiftningen gällande barnperspektiv kring 
medföljande barn i anstalt förstärkas? Vilken effekt hade det fått i praktiken om 
barnperspektiv förekom mer i kriminalvårdens lagstiftning? 
 
Socialtjänstens uteblivna medverkan tolkar författarna som ett intressant bortfall, och 
bortfallet kan ses som ett analyserbart data. Resultatet visar att intervjupersonerna från 
kriminalvården upplever att socialtjänsten är en verksamhet med en stor personalomsättning 
och med stor okunskap gällande medföljande barn i anstalt. Författarna ser risker med att hela 
ansvaret gällande medföljande barn i anstalt, allt från yttrande till uppföljning och eventuell 
utslussning, läggs på en hårt belastad verksamhet. Intervjupersonerna menar att socialtjänsten 
visar brister på kunskap gällande kriminalvården, anstaltsmiljön och medföljande barn i 
anstalt, vilket även bör beaktas som en risk enligt författarna. Författarna ställer sig frågande 
till på vilket sätt som ansvaret skulle kunna omfördelas i samverkan mellan socialtjänsten och 
kriminalvården, utifrån barnets bästa. Möjliga åtgärder på sikt är att stärka och tydliggöra 
lagstiftningen gällande medföljande barn i anstalt, och att synliggöra målgruppen i båda 
respektives huvudlagstiftningar för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. 
Intervjupersonerna från kriminalvården berättar om en ny handbok som introducerats inom 
kriminalvården och som börjat att implementeras i verksamheten. En gemensam handbok för 
båda myndigheterna om hur utredning och beslutsunderlag gällande medföljande barn i 
anstalt gemensamt kan arbetas fram. Om myndigheterna har möjlighet att ta del av en 
gemensam handbok anser författarna att det kan bidra till en gemensam syn på 
ansvarsfördelning och samverkan. 
 
Resultatet visar att kriminalvården behöver mer resurser för att ytterligare stärka 
barnperspektivet gällande medföljande barn i anstalt. Ett exempel på en sådan resurs som 
skulle behövas för att stärka barnperspektivet i anstalt är att det fanns möjlighet för barnet 
under tiden på anstalt ändå att gå i förskola. För att göra det möjligt krävs det mer personal, 
som har ett huvuduppdrag att arbeta för barnets intresse, istället för att i huvudsak fokusera på 
den intagne mamman. Det finns idag barnombud på kriminalvården som arbetar utifrån ett 
barnperspektiv, men då genom att stötta både den intagne föräldern och barnet. Författarna 
tolkar resultatet som att barnombudet har ett stort ansvar att specifikt uppmärksamma 
missförhållande kring barn, både på insidan och utsidan. Det är en tydlig åtgärd som 
kriminalvården vidtagit efter barnombudsmannens tidigare kritik gällande barnperspektiv i 
anstalt, och något som är av yttersta vikt gällande barnets bästa. Resultatet visar på att 
barnombudsfunktionen är en viktig och uppskattad del av kriminalvården, men som bör få 
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mer resurser eller möjlighet att skapa en ytterligare funktion inom verksamheten. Författarna 
ser en fördel i att ha en anställd som enbart fokuserar på barnet, och inte föräldern. Utifrån 
resultatet vore det önskvärt med mer resurser inom kriminalvården, att kunna tillhandahålla 
tid för enbart barnet. Vem som anses lämplig för uppdraget inom kriminalvården skulle enligt 
författarna kunna framgå i den gemensamma handboken för socialtjänsten och 
kriminalvården, med utgångspunkt att det ska vara tydligt för båda myndigheter för att 
underlätta samverkan. 
  
Under arbetet med studien har författarna reflekterat över socionomutbildningens innehåll. 
Socionomutbildningen består idag av reflektion, kritiskt tänkande samt problematiserande 
kring och om olika samhällsgrupper. Genom utbildningen har föreläsningar och litteratur 
berört viktiga ämnen såsom missbruk, ungdomsbrottslighet, funktionsvariationer med mera. 
Däremot finns det inget moment under utbildningen som berör medföljande barn i anstalt, och 
väldigt begränsad undervisning gällande kriminalvårdens arbete i stort. Det är därför relevant 
att fundera över: varför vet socionomstudenter, som kan komma att arbeta inom 
kriminalvården eller i ett nära samarbete med myndigheten, så lite om kriminalvårdens 
verksamhet? Vad kan det få för konsekvenser för socionomstudenter, som potentiella framtida 
socialsekreterare för barn och unga? Utifrån studiens resultat framgår det att potentiellt 
framtida kollegor till oss tar beslut om placering utan utredning av barnet och mamman, något 
som författarna upplever som oroväckande utifrån barnets bästa. 
 
Slutsatsen av studien visar att medföljande barn till mödrar i anstalt är en osynlig grupp som 
det behövs en mer utarbetad samverkan kring, mellan kriminalvården och socialtjänsten, sett 
ur kriminalvårdens anstaltspersonals synvinkel. Tidigare forskning som presenterats i 
kunskapsöversikten visar att anknytning under barnets första levnadsår är en viktig och 
avgörande del av barnets fortsatta utveckling. Med mer kunskap om medföljande barn i 
anstalt hos socialtjänsten, i samverkan med kriminalvården, hade det kunnat öppna upp för att 
fler barn kan behålla anknytningen till nyckelpersoner i sitt liv. Det behövs för att möjliggöra 
att fler barn kan följa med både sin frihetsberövade mamma, och även pappa, under 
verkställighetstiden, om det är för barnets bästa. Utifrån resultatet av studien anser författarna 
att möjligheten för en frihetsberövad förälder att ha sitt barn med sig i anstalt är en positiv 
samhällsutveckling som främjar barnperspektivet. Medföljande barn i anstalt är en 
förhållandevis liten målgrupp, men en målgrupp med stora behov. Författarna tror, utifrån 
studiens resultat, att det kommer vara ett växande grupp och det behövs därför mer forskning 
inom området. 
 
Med studien tror och hoppas författarna att den kan nå ut till hela Sveriges olika socialtjänster, 
att de tar sitt ansvar både för utredning av medföljande barn och att följa upp beslutet. Aldrig 
mer ska någon socialsekreterare säga, som en av intervjupersonerna berättade, “ja, det är 
okej!” utan att göra en ordentlig utredning innan barnet placeras i anstalt. Författarna hoppas 
även att socialtjänsten och kriminalvården börjar samarbeta i större utsträckning. Ett första 
steg i en förbättrad samverkan mellan socialtjänsten och kriminalvården är att socialtjänsten 
kommer och besöker anstalten. Det är enligt intervjupersonerna en önskan och ett krav som 
kriminalvården har för barnets bästa! Studien visar på att anstaltspersonal inom 
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kriminalvården har ett barnperspektiv och har barnets bästa i beaktning gällande medföljande 
barn i anstalt. Frågan kvarstår dock, har socialtjänsten det? 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med denna studie har frågor och tankar uppkommit om vidare 
forskningsområden kring medföljande barn i anstalt. Studien har visat att barn i anstalt är en 
osynliggjord grupp och författarna ser att stora kunskapsluckor finns inom området. Förslag 
till fortsatt forskning ser författarna därför skulle kunna vara uppföljning av de barn som bott i 
anstalt och se om det haft någon påverkan på deras uppväxt utanför anstalten senare i livet. 
Studien ämnade att undersöka hur kriminalvården arbetar med barnperspektiv i huvudsak med 
medföljande barn men även i stort och i allmänhet. Vidare ser författarna att forskning om 
mammans egna upplevelser vore värdefullt för att fånga mamman och barnets upplevelser 
under verkställigheten på anstalten, om vilket stöd de fick och vilket stöd de hade önskat. 
  
Tidigare forskning i kunskapsöversikten har visat att ingen pappa tidigare haft medföljande 
barn med sig under verkställigheten. Orsaken till det beskriver intervjupersonerna i studien 
kan bero på att miljön och klimatet på Sveriges manliga anstalter inte är lämpligt för barn, 
med hänsyn till andra intagna och pappans möjlighet att vara förälder i anstalten. Ett förslag 
på vidare forskning är att undersöka hur kriminalvården skulle kunna förändra sin verksamhet 
för att möjliggöra för att även pappor ska ha möjlighet till medföljande barn i anstalt. Vilka 
förändringar behöver ske i kriminalvårdens manliga anstalter för att möjliggöra detta, och på 
vilket sätt kan socialtjänsten stötta både den frihetsberövade pappan och hans eventuella 
medföljande barn? 
  
I resultatet diskuteras framtiden för en eventuell särskild anstalt för mödrar med medföljande 
barn. Ett förslag till fortsatt forskning kan därför vara att undersöka för- och nackdelar med en 
sådan anstalt och huruvida det skulle vara praktiskt genomförbart.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Informationsbrev 
 
Hej XX, 
 
Vi är tre socionomstudenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 
Universitet. Vi har för avsikt att skriva ett examensarbete på kandidatnivå med syfte att 
undersöka samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten när det gäller barn boende i 
anstalt med sin frihetsberövade moder, samt hur barnets bästa beaktas i anstalt. Arbetet 
baseras på ett antal intervjuer med professionella/yrkesverksamma som arbetar eller har 
arbetat med dessa kvinnor och barn. Intervjuerna genomförs och spelas in per telefon och 
varar mellan 30-45 minuter.  
 
Du som deltagare har rätt att bestämma över din egen medverkan och du har möjlighet att 
avbryta medverkan när som helst, till och med två veckor efter genomförd intervju utan att 
behöva uppge skäl för det. Materialet kommer hanteras med hänsyn till personlig integritet 
och sekretessbestämmelser. Det är endast vi tre som kommer ta del av det insamlade 
materialet och det kommer bara användas i vår studie. Intervjupersonerna och anstalterna 
kommer inte framgå av det färdiga materialet. Materialet kommer att förstöras när studien är 
färdigställd. 
 
Vi är evigt tacksamma för att just Du vill ställa upp på en intervju. 
 
 
Kontaktuppgifter för eventuella frågor och funderingar kring medverkan: 
Namn: XX XXX 
E-post: XXX 
Tel.: XXXXX 
 
 
Allt gott! 
Varma hälsningar, 
Anna Lindström, Olivia Assarsson & Pernilla Sandqvist   
 
 
 

 
 
 
 



	

Bilaga 2 
Intervjuguide anpassad för yrkesverksamma inom kriminalvården 
 
Bakgrund 
- Vilken utbildning har du? 
- Vilken roll har du i verksamheten du arbetar i? 
- Vad är dina arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du arbetat som XX? 
- Har du enbart jobbat med kvinnliga intagna?  
    - Om inte: ser du någon skillnad? 
 
Barnperspektiv 
- På vilket sätt har du kommit i kontakt med barn boende med sin mamma i anstalt? 
- Hur arbetar ni på din arbetsplats med barnperspektiv? 
- Har du/övrig personal fått någon utbildning för att arbeta utifrån ett barnperspektiv? 
- Vad anser du vara barnets bästa gällande detta ämne? 
- För ni dokumentation för den intagnes barn?  
    - Om ja: vad är det som dokumenteras? 
- Vad anser du fungerar bäst gällande barnperspektivet på din arbetsplats? 
- Vad anser du skulle behöva förbättras gällande barnperspektivet på din arbetsplats? 
- På vilket sätt tar kriminalvården i beaktning för att möjliggöra för barnet att ha nära till sin 
hemort och för att ha möjlighet att träffa anhöriga när placering av familjen görs? Hur ser 
kriminalvården på att placera barn långt ifrån den egentliga hemorten utifrån ett 
barnperspektiv? 
- Om mamman har fler barn fast på utsidan av murarna, vad för regler finns det kring 
placering för familjen utifrån syskonens perspektiv? 
 
Samverkan 
- Hur upplever du samverkan mellan kriminalvård och socialtjänst i dessa ärenden? 
- Hur går samverkan till? Kommer barnets socialsekreterare och besöker familjen i anstalten, 
eller har ni det fulla ansvaret för att barnet/familjen får det stöd de behöver? 
- Hur ser kunskapen ut angående anmälningsplikt till socialtjänsten om man misstänker att ett 
barn far illa i anstalten?  
- Vad tror du är viktigast gällande samverkan? 
- Vad kan förbättras gällande samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten? 
 
Miljö 
- Hur ofta får barnen vistas utomhus?  
- Hur har ni anpassat anstalten för att tillgodose barnens bästa? 
- Anordnas speciella aktiviteter vid exempelvis högtider för de barn som bor i anstalten? 
 
Omvårdnad 
- På vilket sätt får mamman hjälp i omvårdnaden kring barnet, om hon får det? 
- I vilket utsträckning kan mamman styra barnuppfostran?  



	

- Vad vi förstått är det sällan män/pappor har med sina barn i anstalt. Vad beror det på? 
 
Relationer 
- Har barnen samma restriktioner som mamman gällande besök och umgänge?  
- Får barnen möjlighet till interaktion med andra barn och intagna? 
- Får de barn som bor i anstalten träffa övriga familjemedlemmar?  

- Om ja, under vilka förhållanden sker de? 
- Anordnas speciella aktiviteter vid exempelvis högtider för de barn som bor i anstalten? 
 
Övrigt 
- Upp till vilken ålder anser du att det är lämpligt att ett barn bor i anstalt i Sverige?  
       - Bör äldre barn få bo i anstalt tycker du? 
       - Vilka åldersgränser anser du är lämpliga? 
- Vad tycker du om att separera barn från sin förälder när denne frihetsberövas? 
- Hur fungerar utslussningen av barnet från mamman? Vad är viktigt att tänka på gällande 
utslussning? 
 
Avslutande fråga 
- Finns det något du vill berätta/tillägga som vi inte pratat om och som kan vara till nytta för 
denna studie? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 3 
Intervjuguide anpassad för yrkesverksamma inom socialtjänsten 
 
Bakgrund 
- Vilken utbildning har du? 
- Vilken roll har du i verksamheten du arbetar i? 
- Vad är dina arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du arbetat som XX? 
 
Barnperspektiv 
- På vilket sätt har du kommit i kontakt med barn boende med sin mamma i anstalt? 
- Vad är socialtjänstens roll i arbetet med dessa barn?  
- Vad anser du vara barnets bästa gällande barn boende i anstalt med sin mamma? 
- Hur bedömer socialnämnden vad som är barnets bästa i dessa ärenden?  

- På vilka grunder placeras barnet hos sin mamma i fängelse? 
- Kan socialtjänsten avgöra vilken anstalt kvinnan och barnet bör sitta på? 

- Vilka skillnader ser du mellan socialtjänstens barnperspektiv och kriminalvårdens 
barnperspektiv?  
- Vilket stöd erbjuder socialtjänsten dessa barn och mammor?  
- Hur ofta görs uppföljningar av barnets behov?  
 
Samverkan 
- Hur upplever du samverkan mellan kriminalvård och socialtjänst i dessa ärenden? 
- Vad tror du är viktigast gällande samverkan? 
- Vad kan förbättras gällande samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten? 
- Hur ser socialtjänstens och kriminalvårdens praktiska arbete ut med dessa barn? Gör ni 
exempelvis besök i anstalten? Tar ni hjälp av kriminalvården vid uppföljning osv?  
 
Miljö 
- Hur upplever du barnens verklighetsuppfattning efter de bott i anstalten i jämförelse med 
barn som bor i “vanligt boende”?  
 
Omvårdnad 
- På vilket sätt får mamman hjälp i omvårdnaden kring barnet i anstalten, om hon får det? 
 
Relationer 
- Hur fungerar umgänge mellan barnet och övriga familjemedlemmar? 
 
Övrigt 
- Upp till vilken ålder anser du att det är lämpligt att ett barn bor i anstalt i Sverige?  
       - Tycker du äldre barn bör få bo i anstalt? 
       - Vilka åldersgränser anser du är lämpliga? 
- Vad tror du krävs för att barn ska kunna bo med sin förälder i anstalt till och med skolplikt? 
- Vilka konsekvenser tror du barnet kan få av att vara med om att ens förälder frihetsberövas? 



	

- Vad tycker du om att separera barn från sin förälder när denne frihetsberövas?’ 
 
Avslutande fråga 
- Finns det något du vill berätta/tillägga som vi inte pratat om och som kan vara till nytta för 
denna studie? 
 

 
 


