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The aim of this essay is to study how the staff at a Swedish prison approaches children that 

visit the prison. The meeting can in many ways be sensitive and children with imprisoned 

parents need to be welcomed by employees that have an understanding of their situation. The 

method used is qualitative interviews. Through these interviews we explore the child 

perspective at the prison, the employee’s competence and if there is any cooperation between 

different authorities to support the child.  

In total we have interviewed nine persons and their views and reflections are compared with 

established research. We conclude that all the interviewees apply a child perspective in their 

work. However sometimes laws and regulations in effect hamper the staff’s ability to meet the 

child from the child’s perspective. The prime objectives for the employees at a prison are to 

maintain security and to help the inmates towards a life outside the criminal sphere. To be a 

child and have a parent in prison is difficult. When the child visits the prison his/her needs 

and feelings has to be balanced with the security demands at the prison. We also argue that it 

would be helpful for the support of the child and his/her family if social services, The Prison 

and Probation Service and other authorities would have a closer cooperation. 
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Abstrakt 

Titel: Barnen bakom murarna-Barnperspektivet på en anstalt i Sverige 

Författare: Lina Tillgren Mülnikel och Annika Åkerstedt  

Handledare: Iwo Nord 

Höstterminen 2013 

 

I denna studie undersöker vi hur personalen på en anstalt i Sverige bemöter barn som besöker 

ett fängelse. Mötet kan på många sätt vara känsligt och barn med frihetsberövade föräldrar 

behöver tas emot av personal som förstår dess livssituation. Genom kvalitativa intervjuer vill 

vi förstå hur barnperspektivet på anstalten yttrar sig, vilken kompetens som finns hos 

personalen samt om det finns något samarbete mellan olika myndigheter för att stödja barnet.  

I resultatdelen framförs och diskuteras nio intervjuades åsikter i förhållande till tidigare 

begrepp och forskning. Sammanfattningsvis menar vi att alla intervjuade har ett 

barnperspektiv men att lagar och föreskrifter ibland hindrar personalen att möta barnet ur 

barnets perspektiv. De anställda på anstalten ska jobba för att den intagne inte ska återfalla i 

brott samt att upprätthålla säkerhet. Att vara barn till någon som sitter i fängelse är speciellt. 

När barnet kommer till anstalten måste höga säkerhetskrav balanseras med vad barnet 

uttrycker och behöver. Vidare ser vi att ett större samarbete mellan socialtjänsten, 

kriminalvården och andra myndigheter skulle kunna stödja barnet och hans/hennes familj 

under förälderns fängelsevistelse.  
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1. Inledning  

1.1  Introduktion till uppsatsen 

I Sverige idag finns det flera tusen barn som lever med en mamma eller pappa som är 

frihetsberövad. Enligt kriminalvårdsstyrelsen (Kriminalvården 2013) finns det ca 8000 barn i 

Sverige som lever med en eller två föräldrar som sitter inlåsta i fängelse. Många av dessa barn 

har mer eller mindre kontakt med kriminalvården. Vi anser att detta område är viktigt att 

forska om eftersom dessa barn är en utsatt grupp som det sällan samtalas om i samhället. Vi 

vill därför söka kunskap kring dem som kommer i kontakt med barn i kriminalvården och 

dess erfarenheter samt vilka resurser som finns i mötet med barn på en anstalt. Vi som skriver 

den här studien har lång erfarenhet av att möta barn på förskolan, i vårt arbete är det barnet 

som står i fokus hela tiden. Vi vet att varje barn behöver mötas utifrån deras egna 

erfarenheter, tankar och känslor. Barnperspektivet finns inte nedskrivet i någon lag utan det är 

endast nedskrivet som direktiv. Det innebär att barnperspektivet kan se olika ut beroende på 

vem som möter barnet och var mötet äger rum. I vår studie är vi intresserade av att se hur 

barnperspektivet kan se ut på en anstalt, där personalens huvudsyfte är att ta hand om dem 

som är intagna, det vill säga de frihetsberövade fäderna.  

1.2  Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur kriminalvården ser på begreppet 

barnperspektiv och hur det praktiseras i verkligheten gällande barnen till de frihetsberövade 

föräldrarna. Vi har valt att göra studien på en utvald anstalt i Sverige, med enbart manliga 

intagna.    

1.3  Frågeställning 

 Hur yttrar sig barnperspektivet på anstalten? 

 Hur visar sig personalens kompetens på anstalten i mötet med barn till frihetsberövade 

föräldrar? 

 Hur samarbetar anstalten med andra myndigheter gällande barnen? 
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2. Tidigare forskning och rapporter 

Vi har inför C-uppsatsen valt att leta efter tidigare forskning kring barnperspektiv inom och 

kring kriminalvården. Vi har valt ut olika studier och rapporter som vi hittade i litteratur och 

på internet som behandlar vårt syfte med C-uppsatsen.  

 

2.1 Kriminalvårdens barnperspektiv  

År 1997 tog kriminalvårdsstyrelsen och socialstyrelsen fram en rapport i samförstånd med 

Barnombudsmannen, rapporten heter Barn med frihetsberövade föräldrar. Denna rapport togs 

fram för att öka kännedomen om de intagnas barn och att göra kontakten mellan den intagne 

och barnet bättre (Barnombudsmannen 2004).
1
 BO tyckte att det var viktigt att följa upp 

rapporten, för att se om lagar och föreskrifter har förändrats inom kriminalvårdens arbete. År 

2004 kom därför en rapport från BO, Straffa inte barnet!  Med denna rapport ville BO se hur 

kriminalvården klarar av att möta barns behov. I rapporten framgick det att en del 

förändringar har gjorts men det finns många saker som behöver förbättras angående 

barnperspektivet i kriminalvården (Barnombudsmannen 2004). I boken Människan, brottet 

och följderna skriver Thomas Ekbom som är expert på kriminalvårdsfrågor, Gunnar Engström 

före detta kriminalvårdsinspektör och Birgitta Göransson som är bland annat leg. Psykolog 

och verksamhetsutvecklare inom kriminalvården att mycket har hänt sedan slutet på 1900-

talet. Kriminalvården har förbättrat verksamheten efter anhöriga och deras behov genom att 

skaffa lokaler och utvecklat metoder. Vidare skriver Ekbom m.fl. att det finns flera ideella 

organisationer som stöttar anhöriga till dem som sitter i fängelse. Föreningen Riksbryggan, X 

– Cons
2
 och KRIS är exempel på några föreningar som stödjer barn till intagna, anhöriga och 

den som är intagen. I samband med permissioner och gemensamma aktiviteter för föräldrar 

och barn ordnar dessa föreningar trygga mötesplatser. Ekbom m.fl. berättar också om 

                                                           

1
 Vi kontaktade barnombudsmannens kontor och frågade vilken källa vi skulle skriva i texten. Enligt dem skrev 

inte barnombudsmannen Lena Nyberg på rapporten Straffa inte barnet! med sitt eget namn året 2004. Nyberg 

skrev att det är barnombudsmannen som står bakom rapporten. Därför skriver vi barnombudsmannen som källa i 

den löpande texten efter varje dokument som kommer från BO. Vi kommer att förkorta Barnombudsmannen till 

BO i texten.  

2
 X-Cons och KRIS är två olika ideella organisationer som stödjer intagna och deras anhöriga.   
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anhörigas reaktioner, reaktionerna har att göra med vilket förhållande man har haft till den 

dömde innan (Ekbom, Engström & Göransson 2011, s. 338-339). Enligt kriminalvården så 

finns det många barn som vistas på fängelser då de ska besöka sina föräldrar. För att det ska 

bli så bra som möjligt för barnen finns det barnombud på alla fängelser (Kriminalvården 

2013).  

 

2.2 Barnperspektiv för barnet eller föräldern?  

Året 1998 gjorde socialstyrelsen och kriminalvården en översyn över förhållandena för barn 

som har föräldrar i fängelse och lämnade sedan ett förslag till förändringar. Översynen utgick 

utifrån FN: konvention om barns rättigheter, där sägs att alla samhällsområden ska sätta 

barnets bästa i första hand. Barnet har rätt till båda sina föräldrar samt rätten till personlig och 

regelbunden kontakt med sin förälder, även om båda föräldrarna sitter i fängelse (Ekbom, 

Engström & Göransson 2011, s. 343). BO skriver om barns rättigheter när föräldern är 

frihetsberövad och betonar i detta sammanhang att det är barnet som har rätt till kontakt med 

sina föräldrar, inte tvärtom (Barnombudsmannen 2004, s. 13). 

I boken Fångarnas barn skriver Mie Melin (1998, s. 25) som är journalist och handläggare på 

Rädda Barnen att barn inte får användas som ett terapeutiskt verktyg till den som begått ett 

brott. Föräldern som har begått ett brott ska däremot få möjligheten till ett ansvarsfullt 

föräldraskap. Melin skriver vidare att det som är viktigt är att det alltid ska vara barnets behov 

som styr, alltså inte förälderns behov. Melin (1998, s. 15-21) berättar att när barnet inte får 

reda på vad som har hänt sin förälder börjar de fantisera om varför mamma eller pappa har 

försvunnit. Tillvaron för barnet blir mer begriplig om man pratar öppet om vad som har hänt. 

Melin betonar att barn tål att höra sanningen, en förklaring kan faktiskt lugna och även 

förbereda barnet på omgivningens reaktioner. BO (2004, s. 15) menar att barnet behöver bli 

informerad om att hon eller han har rätt till att kontakta sin förälder som är frihetsberövad. 

Denna information har med ålder att göra och måste anpassas efter barnets mognad. På 

kriminalvårdens sida om barn till föräldrar i fängelse kan vi läsa att det är många föräldrar 

som inte berättar att mamma eller pappa sitter i fängelse, detta gör de i tron om att skydda sitt 

barn (Kriminalvården 2013).  

 

http://www.kriminalvarden.se/
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2.3 Kontakten mellan barnet och föräldern 

Ulla-Carin Hedin som är professor i socialt arbete skriver i Fångarnas föräldraskap – en 

utvärdering av föräldrautbildningar inom kriminalvården att frihetsberövade föräldrars 

situation inte har uppmärksammats tidigare inom kriminalvården. Cirka 80 procent av 

föräldrarna har någon form av kontakt med sina barn via t.ex. telefon eller 

besöksverksamheter. Kriminalvården har tidigare inte haft vetenskap om hur de 

frihetsberövade föräldrarna klarar av omvårdnad och uppfostran, eller om de klarar att fylla en 

föräldraroll under och efter sin tid i fängelset (Hedin 2000, s. 9). Birgitta Göransson som är 

ordförande i kriminalvårdens forskningskommitté skriver i Fångarnas föräldraskap – en 

utvärdering av föräldrautbildningar inom kriminalvården att året 1999 genomfördes ett 

försök med föräldrautbildningar på tio mansanstalter och fem kvinnofängelser i Sverige. 

Studiecirkelledarna utbildades av personal med barn och ungdomspsykiatrisk kompetens, de 

utbildades under åtta dagar. Studiecirkelledarna fick utbildning i barnpsykologi och 

barnpsykiatri (Hedin 2000, s. 5). 

När anhöriga till fången ska komma och göra besök på anstalten måste de först godkännas av 

kriminalvården. Det förekommer ofta att narkotika smugglas in via anhöriga och därför 

visiteras både fången och besökarna. Dessa restriktioner kan både försvåra och till och med 

förhindra anhörigas besök. Visitationerna upplevs ofta som förnedrande för de anhöriga 

(Ekbom, Engström & Göransson 2011, s. 340). Melin (1998, s. 30) menar att det är viktigt att 

barnet och föräldern som dömts till ett långt fängelsestraff umgås. Även om det kan vara en 

skrämmande miljö och barnet blir inlåst under besöket anser Melin att kontakten med 

föräldern väger tyngre. Melin skriver vidare att det är bra för barnet att veta var den fängslade 

föräldern befinner sig för att bilda sig en personlig uppfattning om sin förälder. I boken 

Älskar, älskar inte skriver BO (2004, s. 71) att samhället har skyldighet att underlätta 

kontakten mellan barnet och föräldern som barnet skiljts ifrån. BO menar att för att kontakten 

ska bli trygg och meningsfull för barnet är det nödvändigt att miljön på anstalten är utformad 

efter barnets behov, säkerheten får dock inte riskeras. BO anser att vardagskontakten är viktig 

för barnet och den frihetsberövade föräldern. Denna kontakt skulle kunna upprätthållas genom 

att den intagne kan får ringa kostnadsfritt till sitt barn. Barnen skall också få möjlighet att 

ringa den intagne föräldern. Melin (1998, s. 47) skriver att det finns fler sätt för att hålla 

kontakt med sitt barn, som att skicka paket eller kort men den vanligaste kontakten sker via 

telefon. Denna kontakt är viktig för att barnet ska känna att föräldern finns där och faktiskt 
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bryr sig om barnet. I Straffa inte barnet! anser BO att det är viktigt att barnet får information 

om vad som kan hända inför besöket på anstalten, hur och varför visitationer och inlåsning 

sker. Det är också viktigt att barnet får diskutera besöket efteråt och får material som 

beskriver anstalten, givetvis på ett sätt så att barnet förstår (Barnombudsmannen 2004, s. 22).  

 

2.4 Samarbete mellan olika myndigheter  

I Straffa inte barnet! framgår det att det är brist på samarbete mellan olika myndigheter, detta 

resulterar i att barn med frihetsberövade föräldrar blir en osynlig grupp. BO uttrycker att 

kriminalvårdens uppgift är att se till att den intagne får rehabilitering och kan återanpassas i 

samhället. I rapporten framgår det också att socialtjänstlagen och socialnämnden ska arbeta 

för att alla barn ska få växa upp i trygga levnadsförhållanden. Enligt BO måste 

kriminalvården ansvara för att informera och utbilda sina anställda om deras 

anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. För att öka samarbetet föreslår BO att 

kriminalvårdsstyrelsen och socialstyrelsen arbetar fram rutiner tillsammans för barn som har 

föräldrar i fängelse (Barnombudsmannen 2004, s. 18-19). Ekbom m.fl. (2011, s. 342) skriver 

att det är viktigt att barnets närmaste omgivning t.ex. barnets lärare har vetskap om att barnet 

har någon nära anhörig i fängelse, eftersom detta påverkar barnet. Då kan läraren tolka och 

förstå barnets krisreaktioner. Dessa barn lämnas ofta ensamma och för en del handlar det om 

att förneka och skydda närstående med lögner. Norges barnombudsman Reidar Hjermann 

menar i boken Krispedagogik: hjälp till barn och unga i kris att många barn och unga känner 

sig ensamma när det de befinner sig i en kris. Det är då viktigt att förskolan och skolan är en 

plats där de kan möta kunniga personer som kan ge vägledning i dessa svåra perioder 

(Raundalen & Schultz 2007, s. 267). 
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att framföra vårt val av metod samt vilket vetenskapligt 

förhållningssätt vi har använt oss av i denna studie. Vi kommer också att beskriva hur vi gick 

tillväga under insamlingen av vårt material.  

 

3.1 Metodval och vetenskapligt förhållningssätt 

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer utgör 

materialet för studien. I boken Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning skriver Runa Patel & Bo Davidson som båda undervisar i 

forskningsmetodik, att denna forskning inriktar sig på intervjuer där det verbala textmaterialet 

sedan tolkas och analyseras (2011, s. 14). För oss var det självklart att välja en kvalitativ 

forskningsmetod då vårt intresse ligger i att förstå och tolka barnperspektivet hos de anställda 

som möter barn på anstalten. Staffan Stukát fil. dr. i pedagogik skriver i Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap att när man använder en kvalitativ ansats är man 

intresserad av att få en förståelse av samhällslivet genom att ta del av andra människors 

vardagliga erfarenheter (Stukát 2011, s. 36). Forskningsfrågorna som vi arbetat fram kan 

endast få svar genom en kvalitativ forskningsansats. För att vi ska få så mycket information 

som möjligt kring undersökningsområdet ställer vi öppna autentiska frågor.  

Vi har valt att inspireras av ett fenomenografiskt förhållningsätt i denna C-uppsats då vi är 

intresserade av att se olika individers uppfattningar, då de blir intervjuade kring samma ämne 

och får likadana frågor. Patel & Davidson beskriver fenomenografin som ett vetenskapligt 

förhållningssätt som fokuserar på att studera olika människors uppfattningar. Syftet med 

fenomenografi är att studera individers föreställningar kring olika fenomen som finns i 

omgivningen. När individer börjar uppfatta saker skapas också en mening kring hur 

omgivningen gestaltas. När forskaren ska studera människors uppfattningar används 

kvalitativa intervjuer med öppna frågor (Patel & Davidson 2011, s. 32-33). Alla informanter i 

vår studie arbetar på samma arbetsplats men har egna upplevelser och tankar kring de 

frihetsberövade pappornas barn. Vi valde att använda kvalitativa intervjuer som underlag för 

att få fram ett brett material. Genom att tolka och analysera våra olika intervjuer kan vi sedan 
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sätta ihop olika uttalanden och koda dem. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

undersöker vi hur informanternas uppfattningar förhåller sig till varandra.  

 

3.2 Urval och tillvägagångssätt  

Vi har valt att göra sex djupintervjuer där en informant och en intervjuare deltar samt en 

gruppintervju där tre informanter medverkar och vi båda är med och intervjuar. Tanken med 

att göra sju intervjuer är att få fram ett brett material att arbeta med. Vi har valt nio personer 

som genom sin profession möter barn med frihetsberövade föräldrar. Intervjupersonerna delar 

med sig av sina erfarenheter och ger oss en bättre förståelse av hur barnperspektivet 

praktiseras på anstalten. Vi utgår från de tre frågeställningarna genom att ha en intervjuguide 

som stöd. Vi följer inte intervjuguiden fråga efter fråga, utan ställer frågor och följdfrågor 

efter vad som passar in i sammanhanget med just den person som vi intervjuar. Patel & 

Davidson (2011, s. 73-77) belyser att kvalitativa intervjuer oftast alltid har en låg grad av 

strukturering, med det menas att den intervjuade får utrymme att svara med egna ord. Patel & 

Davidsson skriver vidare att när vi intervjuar så är det angeläget för forskaren att den 

intervjuade svarar på våra frågor, därför är det extra viktigt att klargöra syftet med intervjun 

och tala om varför just hans/hennes bidrag är viktigt. När vi talade om syftet med att göra 

intervjuer på anstalten fick vi mycket positiva reaktioner av informanterna. Alla tillfrågade 

ville gärna ställa upp och tyckte att vår studie var intressant och angelägen att utföra.  

Eftersom det är en mindre studie väljer vi att undersöka barnperspektivet på en av 

kriminalvårdens anstalter i Sverige. Genom att studera en enskild anstalts barnperspektiv har 

vi möjlighet att gå djupare i vår undersökning. Resultatet blir inte generaliserbart för alla av 

kriminalvårdens enheter men visar vad de anställda på den utvalda anstalten anser kring 

barnperspektivet på sin arbetsplats. Vi hämtar också kunskap kring ämnet i böcker, 

avhandlingar och i tidskrifter samt politiska dokument.  

Vi har valt att intervjua fem kriminalvårdare, en fängelsepastor och tre barnombud på 

anstalten. De fem kriminalvårdarna arbetar även på olika avdelningar på anstalten som 

vårdare med ansvar för säkerhet respektive kontaktmannaskap. Vi kom i kontakt med de 

valda informanterna genom en bekant som arbetar på den utvalda anstalten. Informanterna i 

de enskilda intervjuerna blev först tillfrågade och informerade genom telefon, sedan fick de 
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vidare information genom mail (se bilaga 1). Informanterna i gruppintervjun blev kontaktade 

genom ett mail till ett av barnombuden (se bilaga 2). I mailet till informanterna var vi noga 

med att lyfta upp de etiska aspekterna samt att de skulle få ta del av allt material om de 

önskade.  Patel & Davidson skriver att de utvalda informanterna måste bli informerade kring 

studien innan de blir intervjuade. När det gäller intervju brukar man dela upp processen i flera 

steg där det första steget är att forskaren skickar ett brev till informanten med syfte kring 

studien. Det är viktigt att återberätta syftet när själva intervjun sker (Patel & Davidson 2011, 

s. 74-75). Vid varje intervju med informanterna inledde vi med att informera kring upplägget 

och syftet kring C-uppsatsen.  

 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Genomförande av intervjuerna 

De sex enskilda intervjuerna med kriminalvårdarna ägde rum på ett bibliotek och på ett fik 

medan gruppintervjun med tre informanter ägde rum på anstalten i barnlägenheten. 

Pedagogen Birgitta Kullberg skriver i sin bok Etnografi i klassrummet (2004, s. 123) att den 

valda miljön där intervjun ska ske är viktig för att informanten ska känna sig trygg och 

avslappnad. Platsen där intervjun sker bör inte vara för välkänd för den som intervjuar eller 

blir intervjuad. Det bästa är om både intervjuaren och informanten bestämmer en neutral plats 

tillsammans. Vid de enskilda intervjuerna planerade vi intervjuplatserna tillsammans med 

informanten. Informanterna föreslog själva att platsen för gruppintervjun skulle vara på 

anstalten. Där är miljön inte främmande för informanterna men för oss som intervjuar. Vid 

gruppintervjun medverkade inte informant 6 och 7 under hela tiden, vilket gör att de inte 

svarade på alla frågor.   

De enskilda intervjuerna tog ca 30 minuter, medan gruppintervjun på anstalten tog två 

timmar. Vid intervjuerna använder vi oss av intervjuguiden (bilaga 3) som underlag och vi 

följde upp med följdfrågor för att anpassa de enskilda informanternas svar. Vid de enskilda 

intervjuerna var det en som intervjuade, medan vid gruppintervjun var vi båda på plats. Vi 

anser att det är viktigt att skapa ett förtroende hos informanten vid intervjun och därför är det 

bättre med enbart en som intervjuar. Gruppintervjun som ägde rum på anstalten var emellertid 

större, både i antalet informanter och i tid, vilket gjorde att det underlättade att vara två som 
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intervjuade. En annan orsak var att alla de enskilda intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefonen. Den möjligheten gavs inte på anstalten, då vi istället fick anteckna, vilket 

också underlättades av att vara två. Vi kunde ytterligare säkerhetsställa reliabiliteten i 

datainhämtningen när vi var två som antecknade.  Informanterna i de sex enskilda 

intervjuerna godkände att vi spelade in samtalet och vi var noga med att informera om att 

inspelningen enbart användes till denna studie. Patel & Davidson (2011, s. 87) skriver att 

informanterna måste godkänna att intervjun blir inspelad. De skriver också att det positiva 

med att spela in en intervju är att svaren från informanterna blir mer exakt men att det sedan 

tar lång tid att transkribera intervjun.  

 

3.3.2 Bearbetning av data  

Vårt syfte med att spela in intervjuerna var att sedan transkribera informanternas svar för att 

få fram ett tillförlitligt material till studien. Efter de enskilda intervjuerna transkriberade den 

som intervjuade materialet direkt efter intervjun. Eftersom gruppintervjun inte gick att spela 

in då vi var sent ute med att ansöka om det till ledningen på anstalten, fick vi istället anteckna. 

Då vi var två stycken som ska antecknade under intervjun hade vi dock möjlighet att få med 

mycket av informanternas berättelser. Patel & Davidson (2011, s. 87) skriver att det är viktigt 

att intervjuaren direkt efter intervjun går genom sina anteckningar och tydliggör dem. Efter 

intervjun på anstalten åkte vi direkt hem och skrev rent anteckningarna, vilket var positivt då 

intervjun fortfarande fanns tydligt i minnet. Materialet som uppkom efter transkriberingen 

gick vi genom tillsammans. De intervjuer som kunde spelas in lyssnade vi på flera gånger för 

att höra om vi hade fått med allt som informanterna uttryckt och delat med sig av till oss.   

 

3.4 Analysmetod  

Vi anser att vårt insamlade material är omfattande och tillräckligt för att analyserna ska bli 

meningsfulla att utföra. Bo Johansson, docent i psykologi och Per Olov Svedner, f d 

universitetslektor i svenska har båda lång erfarenhet av att handleda i vetenskapliga arbeten. 

De skriver i Examensarbetet i lärarutbildningen om brister i kvalitativa intervjuer. Johansson 

och Svedner menar att författaren kan brista i att inte vara tydlig med att analysera olika 

begrepp och dessutom ställa abstrakta frågor som inte ger tillräckliga svar att kunna analysera 

(Johansson & Svedner 2006, s. 53). Vi har i vår studie analyserat olika begrepp, detta har vi 
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gjort för att läsaren ska förstå innehållet i vår analys. Våra nio informanter arbetar på samma 

anstalt men har olika bakgrund och uppgifter i sitt arbete, vi har därför valt att titta på hur 

informanterna ser på barnperspektivet och hur det praktiseras ur deras roll i arbetet.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Sven Hartman professor i pedagogik skriver i Skrivhandledning för examensarbeten och 

rapporter att kravet på reliabilitet är att materialet ska vara tillförlitligt. Beroende på vad man 

använder för metod ska materialet vara tydligt och ordentligt (Hartman 2003, s. 44). I vår 

studie innebär det att tolka, analysera och transkribera våra intervjuer så noga som möjligt. Vi 

hade tur att få godkännande av inspelning i de flesta intervjuerna, vilket underlättade vårt 

arbete avsevärt när vi skulle transkribera. Det gäller också att tolka och förstå 

intervjumaterialets innehåll så att materialet blir tillförlitligt. Kullberg (2004, s. 73) menar att 

när forskaren använder redskapen i den vetenskapliga ansatsen noga och på rätt sätt då blir 

resultatet trovärdigt, säkert och uppnår en god reliabilitet. För att uppnå ett tillförlitligt 

material kommer vi att ägna mycket tid till analys, tolkning och transkribering av vårt 

material. Hartman skriver att kravet på validitet är när forskningsmaterialet och 

problemställningen är relevanta för varandra, forskaren undersöker det man har tänkt att 

undersöka (Hartman 2003, s. 44). Vi har utifrån syfte och frågeställningar samlat in relevant 

information från tidigare forskning och tagit del av nio intervjupersoners berättelser och olika 

perspektiv. Denna information bearbetas utifrån syfte och frågeställningar i vår studie. 

 

3.6 Generaliserbart  

Kullberg menar att när man gör en vetenskaplig studie är generaliserbarheten ett kvalitetskrav. 

Hon menar att forskaren genom sin undersökningsgrupp kan mäta hela populationen och 

därmed uppnå tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet (Kullberg 2004, s. 72). I vår studie 

medverkar endast nio personer som alla arbetar på samma anstalt, vi är därför medvetna om 

att vi inte kan göra några större generaliseringar. Tillförlitligheten minskar då vi inte har tid 

att intervjua flera personer eller studera alla anstalter i Sverige. Vi anser dock att vår studie 

kan säga något viktigt om hur barnperspektivet kan se ur på en anstalt i Sverige. Uppsatsen 

kan därför utföra en värdefull grund för vidare forskning.  
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3.7 Etik  

Vi kontaktade alla informanter genom mail där vi noggrant förklarade syftet och upplägget 

kring C-uppsatsen. Vi var tydliga redan från början om att det är frivilligt att ställa upp i 

intervjun och det samma gällande inspelning. Vi meddelade att namnet på informanten och 

anstalten inte kommer att finnas med i uppsatsen. Enbart vilken befattning och kön den 

intervjuade personen har. Vi informerade också om att när intervjuerna är klara kommer 

materialet enbart att används till denna studie och behandlas varsamt. Patel & Davidson 

(2011, s. 63) skriver att allt som informanterna informerar om måste hanteras konfidentiellt, 

det vill säga att inte berätta om innehållet i intervjun till andra, samt att det ska vara omöjligt 

att kunna identifiera vem informanten är i resultatet. Informanterna fick också ta del av 

materialet under forskningen och de kommer att få läsa C-uppsatsen när den är helt klar. Vi 

kommer att skicka ut C-uppsatsen till alla informanter som önskar ta del av den. 

 

3.8 Förförståelse 

I början av uppsatsprocessen har vi försökt tillägna oss en förförståelse genom att läsa 

litteratur om ämnet. Ingen av oss har någon erfarenhet av att möta barn med frihetsberövade 

föräldrar. Vi har inte heller tidigare erfarenhet av att vistas på en anstalt. Kullberg skriver att 

det kan vara en fördel att kunna fältet, då kan man som forskare verkligen ägna all sin 

uppmärksamhet åt det som ska studeras. Kullberg menar dock att svårigheten då kan vara att 

kunna distansera sig och se forskningen ur andra vinklar (Kullberg 2004, s. 151). För oss är 

det som vi avser att studera obekant, vilket vi tycker är intressant och utmanande i vår studie. 

Torsten Thurén (2007, s. 62) som är docent i journalistik skriver i boken Vetenskapsteori för 

nybörjare att felaktig förförståelse kallas fördomar och riktigt förförståelse för förkunskap. Vi 

anser att det är viktigt att vara påläst när man går ut på fältet och ska börja intervjua, för att 

kunna möta informanterna med öppna sinnen. Därför valde vi att läsa om barn med 

frihetsberövade föräldrar och hur en fängelsemiljö fungerar.    

 

 

 



12 

 

4. Begreppsdefinitioner 

Vi har valt att förtydliga de mest centrala begreppen i vår C-uppsats som regelbundet nämns i 

informanternas intervjuer och i litteraturen.  

 

4.1 Barnperspektiv  

Begreppet barnperspektiv är mycket diffust. Hedin menar att barnperspektivet kan bli ett dolt 

vuxenperspektiv eftersom alla som uttalar sig har olika värderingar och perspektiv (Hedin 

2000, s. 17). Journalisterna Gabriella Ekelund och Annamaria Dahlöf skriver i Skarpa lägen 

att barnperspektiv är att lyssna och möta barnet i en dialog och att försöka sätta sig in i barnets 

livssituation, samt tillgodose barnets behov. Barnet ska ha rätt till mer inflytande beroende på 

mognad och ålder. Som vuxen måste man vara medveten om sin maktposition och dess 

påverkan på barnet. Ekelund och Dahlöf menar att bara för att man har goda kunskaper om 

barns behov och utveckling behöver det inte vara så att man har förmågan att se barnets 

perspektiv. Det handlar om att se det kompetenta barnet och sätta barnet i fokus i den kontext 

barnet ingår i (Ekelund & Dahlöf, 2009 s. 11-12). Vi anser att barnets behov, rätt till 

inflytande och yttrandefrihet är grunden för att ha ett barnperspektiv. Vilket vi vill spegla i 

denna C-uppsats.  

 

4.2 Frihetsberövad 

När vuxna människor begår ett brott som sedan leder till häktning eller fängelse och blir 

inlåsta är frihetsberövade. Ekbom m.fl. menar att man är frihetsberövad då kriminalvården 

ansvarar för dem som har dömts till ett fängelsestraff, skyddstillsyn, kontraktsvård eller 

samhällstjänst inom skyddstillsynens ram (Ekbom, Engström & Göransson, 2011 s.154). I C-

uppsatsen används begreppet då vi undersöker hur barnperspektivet ser ut för barnen till de 

frihetsberövade fäderna.  

 

4.3 Anstalt 

Nationalencyklopedin (1992, s. 408) beskriver ordet anstalt som en inrättning där särskild 

vård och behandling sker. I C-uppsatsen används begreppet anstalt som en synonym för 
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fängelse, där vuxna människor sitter frihetsberövade under strafftiden. Således kommer både 

anstalt och fängelse användas i C-uppsatsen. 

 

4.4 SoL och orosanmälan 

SoL är en förkortning av socialtjänstlagen som är uppdelad i 16 kapitel. Det14. kapitlet heter 

anmälan om missförhållanden, vilket informanterna i intervjuerna kallar orosanmälan. Carl 

Nordström som tidigare varit kammarrättsråd och Anders Thunved är f.d. hovrättslagman 

skriver i Nya sociallagarna detta:  

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd bör anmäla detta till nämnden (Nordström & Thunved 2010, s. 293). 

Kriminalvårdarna gör alltså en orosanmälan till socialtjänsten när de får reda på att den 

intagna har barn. 

 

4.5 Riksbryggan  

Ekbom m.fl. skriver att föreningen Riksbryggan är en politisk och religiös oberoende 

organisation. Riksbryggan har lokala bryggor (föreningar) som är spridda i hela Sverige. 

Bryggorna har alltid barnets bästa i fokus, de arbetar utifrån barnperspektivet. Föreningarna 

stöttar barn och ungdomar som har frihetsberövade föräldrar, föräldrar som behöver hjälp 

kring frigivning samt föräldrar som har sin partner i fängelse. Riksbryggan och 

kriminalvården samarbetar med föräldrautbildningar. Föreningarna drivs av professionella 

personer som har erfarenhet av att jobba i socialtjänst och kriminalvård men också av 

personer som är föräldrar och har varit intagen (Ekbom, Engström & Göransson 2011 s. 345-

346). 

 

4.6 Barnombudsmannen  

Året 1993 fick Sverige sin första barnombudsman på grund av att flera motioner i regeringen 

tog upp saknaden av en företrädande för barnen i samhället. BO:s huvudsakliga uppgift är att 

bevaka de frågor som berör barn och ungdomar utifrån barnkonventionen och den svenska 
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lagstiftningen. BO ser över hur bland annat myndigheter och kommuner gör för att leva upp 

till barnkonventionen (Barnombudsmannen 2013).  

 

4.7 Säkvårdare och kontaktman  

Säkvårdare och kontaktmän är två olika inriktningar som kriminalvårdarna har på denna 

anstalt som vi studerar. Medan säkvårdare arbetar med säkerhetsfrågor på sin avdelning har 

kontaktmän lite andra uppgifter. Ekbom m.fl. skriver att kontaktmannens uppgift är att ge de 

intagna stöd, informera kring anstalten och ringa till olika myndigheter (Ekbom, Engström & 

Göransson 2011 s. 220-222). 

 

5. Resultat och analys  

 

5.1 Presentation av informanterna 

Informant 1:  

Informanten är en kvinna som arbetar på anstalten som kriminalvårdare med inriktning 

kontaktman.  

Informant 2:  

Informanten är en yngre man som arbetar på anstalten som kriminalvårdare med inriktning 

kontaktman. 

Informant 3:  

Informanten är en man som arbetar på anstalten som fängelsepastor. Han är en andlig 

vägledare som ansvarar för den andliga vården inom kriminalvården.  

Informant 4:  

Informanten är en man som arbetar på anstalten som kriminalvårdare med inriktning säkerhet.  

Informant 5:  

Informanten är en kvinna som bland annat arbetar som barnombud på anstalten. Hon har 

tidigare arbetat på anstalten som kriminalvårdare med inriktning kontaktman.  
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Informant 6:  

Informanten är en man som bland annat arbetar som barnombud på anstalten.  

Informant 7:  

Informanten är en kvinna som arbetar som klienthandläggare och är även barnombud på en av 

enheterna.  

Informant 8:  

Informanten är en man som arbetar på anstalten som kriminalvårdare med inriktning 

kontaktman. Han har arbetat som säkvårdare i sex år innan han blev kontaktman.  

Informant 9:  

Informanten är en kvinna som arbetar på anstalten som kriminalvårdare med inriktningen 

kontaktman.  

 

5.2  Resultatredovisning 

I detta kapitel presenterar vi resultaten av våra intervjuer. Med hjälp av citat från 

informanterna kommer vi att tydliggöra vad de har uttryckt. När vi hade transkriberat 

intervjuerna fortsatte vi med en fenomografisk analys som vanligen sker i fyra steg. 1) skapa 

ett helhetsintryck av data, 2) observera skillnader och likheter mellan informanternas svar i 

intervjuerna, 3) dela upp informanternas uppfattningar under olika rubriker, 4) forskaren läser 

materialet tills tydliga mönster uppkommer, det vill säga studerar vilka underliggande 

strukturer det finns i de redan uppdelade uppfattningarna (Patel & Davidson 2011, s. 33). I vår 

uppsats har vi inspirerats av det fenomenografiska förhållningssättet. Vi har påbörjat att 

studera de underliggande strukturerna av resultatet men inte gått på djupet, då studien inte är 

tillräckligt stor. Vi har först skapat ett helhetsintryck av vårt material, för att sedan se likheter 

och skillnader av vad informanterna har delgivit oss. Därefter har vi delat upp vårt resultat i 

åtta rubriker, dessa rubriker har vi sedan sammanställt till tre rubriker i vår resultatdiskussion. 

I resultatredovisningen kommer inte alla informanters svar redovisas vid varje fråga.  
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5.2.1 Hur yttrar sig barnperspektivet i praktiken? 

Vi började med att ställa frågan om det finns barnperspektiv på din arbetsplats. På den frågan 

svarade alla informanter utom en ja. Vi fick en känsla av att även informant 7 ansåg att det 

finns barnperspektiv på arbetsplatsen men hon ingick i gruppintervjun och svarade inte rakt ut 

på den frågan. Vår tolkning är alltså att alla informanter svarade ja på den frågan. Informant 5 

berättade: 

Det finns barnperspektiv på anstalten, men all personal har inte det. Då det är brist av intresse och 

kunskaper hos en del anställda. Sedan kan säkerheten sätta stop för barnperspektivet t.ex. när de intagna 

vill ringa. 

Alla informanter menar alltså att det finns ett barnperspektiv men i intervjuerna framgår det 

en ambivalens när det gäller i eller till vilken grad barnperspektivet följs.  

Informant 2 och 8 menade att det satsas mer inom kriminalvården angående frågor som rör 

barn med frihetsberövade föräldrar idag än tidigare. Informant 8 svarade: 

Ja det tycker jag nog att det gör. Det blir bara bättre och bättre, då det satsas mycket mer på det. I början 

var det kanske någon mamma som försökte tänka till lite och jobba för det. Men nu jobbar kriminalvården 

mycket hårdare för det, och det finns utbildningar. Det satsas på det, så det kan bli så nära hemmet som 

möjligt på något vis. 

Vi ställde frågan om det finns någon föräldrautbildning på anstalten. Alla informanter svarade 

att det finns föräldrautbildning på anstalten. Denna utbildning heter föräldracirklar och 

erbjuds på anstalten två gånger per år. Personalen tyckte att det är viktigt att de intagna deltar 

i föräldracirklarna för att prata om barnuppfostran och hur man kan hålla en god kontakt med 

sina barn, samt hur man blir en god förebild för sina barn. Detta gör de intagna både med 

varandra och med personalen på anstalten. Informant 3 svarade: 

Det finns att man erbjuder föräldrautbildningar och det uppskattas. Att lära sig vad som innebär att vara 

föräldrar och att vissa kanske saknar förebilder att vara föräldrar, då de själva har saknat det. Det är bra att 

det finns utbildningar där man kan diskutera hur en bra förälder ska vara och agera. 

Informant 8 uttryckte: 

Det finns föräldracirklar, med folk från anstalten och en kvinna från Bryggan som kommer. Jag pratade 

med henne för någon dag sedan, hon brinner också för det här. 
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Vi kunde på frågan om det finns utbildning kring barn och de intagna utläsa att det finns det. 

Alla informanter utom informant 6 och 7 svarade att det finns en föräldrautbildning på 

anstalten. Informant 6 och 7 ingick i gruppintervjun och svarade inte på den frågan. All 

personal har inte medverkat vid cirklarna och hade då inte så mycket vetskap om hur 

utbildningen fungerade. Vi fick också reda på att personer från föreningen Bryggan 

medverkar vid föräldracirklarna.  

På anstalten fanns det fem stycken mycket små besöksrum och ett större rum som var inrett 

med kök, stolar, bord, en del leksaker samt en bokhylla med barnböcker. I rummet fanns det 

också en liten barnspis, dockor och några gossedjur. Rummet hade dessutom en tv. Vi frågade 

informanterna hur besöksrummen används för att stödja en förälder att hålla kontakt med sitt 

barn. Informanterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, och 9 tyckte att besöksrummet som var barninrett 

fungerade bra i kontakten mellan barnet och föräldern. Informant 5 svarade: 

Vi har flera besöksrum men ett större rum som är anpassat för barn. Jag bokar in alla besök i barnrummet 

och jag tycker att rummet är anpassat för barnen. Men hade önskat leksaker till rummet. Vår chef är mån 

om barnen och ibland får jag någon tusenlapp till att handla nya saker. De flesta trivs i rummen, det blir 

ett positivt besök när man är i barnrummet. 

Informant 9 svarade: 

Besöksrummet är bra för där finns det leksaker och blir mer hemmamiljö. Där kan man laga lättare mat, 

finns tv och filmer. Blir inte det här att man blir instängd i ett litet besöksrum. För de andra 

besöksrummen är inte anpassade för små barn, där finns inga leksaker eller tv eller något. Såklart är 

besökslägenheten mycket bättre. I besöksrummet kan man inte vara så länge med en tvååring, det funkar 

inte. 

De flesta informanterna uttryckte att det inte var trevligt att ta emot småbarn i de små 

besöksrummen. Samtidigt var det ganska högt tryck på att få tillgång till det barnvänliga 

rummet. Det är ett rum som används mycket. Informant 1, 2, 4 och 6 ansåg att de fem 

besöksrum inte är trevliga för föräldrar som har små barn. Vi frågade vidare hur telefon och 

brev fungerade för att stödja kontakten mellan den intagna pappan och hans barn. Informant 

1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 svarade att brev fungerade bra men det användes dock inte lika mycket 

som telefonkontakten. Brevkontakten användes ofta av tonåringar. Informant 9 svarade:  

När man läser dessa brev ser man ofta många varför? Kommer du att fortsätta när du kommer ut? Att de 

känner sig svikna. 
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Informanterna uttrycker att telefonkontakten är vanligare än brevkontakten. De 

frihetsberövade föräldrarna blir inlåsta kl.19 och kan därefter inte ringa några samtal. 

Informant 5 tog upp: 

Telefon finns som sagt och det är olika hur papporna ringer. Men till fast telefon och de får inte ringa 

efter inlåsningen kl.19. Vilket gör att det är svårt för de pappor som har äldre barn som är ute på olika 

aktiviteter. För det är sällan som barnen är hemma innan kl.18, vilket är synd. 

Telefonsamtalen till barnen får papporna bekosta själva. Informanterna svarade att detta kan 

skapa problem när det gäller att hålla kontakt med sitt barn. De intagna papporna kan söka 

gratissamtal om man har ekonomiska svårigheter. Informant 9 berättade:  

INTIKEN är där de kan ringa själva hela tiden, sedan kan de söka veckosamtal genom vårt tjänstesamtal 

och då sitter vi med och lyssnar. Då gör vi en utredning och då måste det finnas ett samtycke från 

vårdnadshavaren, modern i dessa fall. Och det funkar ganska bra. Vissa tycker att det är svårt att släppa, 

alltså riva muren när vi sitter med. 

När vi frågade informanterna om det förekommer permissioner för att stödja kontakten mellan 

barnet och pappan fick vi svaret att det sällan eller aldrig förkommer permissioner. Alla de 

intervjuade förutom informant 7 svarade att det kan förekomma om det händer något väldigt 

speciellt t.ex. om barnet plötsligt sjuk. Informant 1 svarade: 

Särskilda permissioner används inte jätte ofta för att träffa sina barn tyvärr. Jag försöker nu att få ett 

tillstånd till det, får se hur det går. Jag kan tycka att till vissa klienter skulle man kunna ge en särskild 

permission om ett barn mår väldigt dåligt och så vidare. 

Vi var intresserade av hur personalen på anstalten tar emot och bemöter barnen när de ska 

besöka anstalten. Alla informanter gav oss intrycket att de gör sitt bästa i mötet med barnen 

och alla anhöriga på anstalten. Informant 5 uttryckte:  

Vara positiv till alla anhöriga, det är viktigt att mamman till barnen också känner sig välkommen annars 

vill hon kanske inte ta med sig barnen tillbaka. Inte vara så fyrkantig fast säkerheten alltid finns med. 

T.ex. inte dra ifrån barnen deras läxböcker i ingången utan titta igenom böckerna noga och sedan låta dem 

ta in dem till sin pappa. 

De flesta informanterna gav intryck av att de bemöter barnet och hela familjen på ett trevligt 

och bra sätt. Det framgick att man bör bemöta barnet utifrån det barnet upplever och även 

finnas där och svara på frågor som barnet har. 

 



19 

 

5.2.2 Finns det kompetens och utbildning om barn bland personalen? 

I intervjuerna frågade vi informanterna om hur de tyckte kring personalens kunskap för att 

kunna stödja en förälder att hålla kontakten med sina barn. Flera av informanterna tog upp 

betydelsen att ha egna barn eller intresse samt erfarenhet av barn.  Informant 3 berättade: 

Många har själv barn och vet hur viktigt det är, men sedan är det individuellt hur man ser på den intagna 

eller relationen till barn. Så det kan variera.  

Informant 6 berättade: 

Teori i all ära men mina erfarenheter som pappa och morfar har lärt mig mer.  

Informant 9 tog upp:  

Men sen är det här vad man ska säga att det beror lite om man har intresse och kunskap kring barn. Vissa 

är inte intresserade och då har man inte så mycket kunskap kring barnperspektivet. Tror att det ligger 

närmare om man är kontaktman, då de flesta klienter har barn.  

I intervjuerna nämns det även svårigheterna med att inte ha egna barn. Informant 2 berättade:  

Det är svårt för oss som inte har barn, då det är svårt för oss att relatera. Kan bara tänka mig hur svårt det 

kan vara.  

I intervjuerna när vi frågade kring kunskapen hos personalen på anstalten nämnde 

informanterna 2 och 9 att kunskapen är god bland personalen för att kunna stödja de intagnas 

barn. Medan informanterna 4 och 5 tyckte att kunskapen skulle kunde bli bättre hos 

personalen på anstalten. I intervjuerna nämns även barnombuden, informant 1 uttryckte sig så 

här:  

Kunskapen hos personalen är sådär. Mycket tror jag beror på att vi har utbildade barnombud på varje 

enhet och ett huvudbarnombud. Vilka man går till i första hand. Men det är en väldigt stark resurs å andra 

sidan, som tas vara på.  

Förutom informant 1 tar även informant 9 upp kring barnombuden på anstalten. Hon berättade 

att man kan vända sig till dem gällande frågor och de är ganska duktiga på sitt arbete.  

I intervjun frågade vi informanterna om det fanns några personalutbildningar kring barn och 

föräldrar på deras arbetsplats. Informanterna 2, 3 och 8 uttryckte alla att de inte visste. Medan 

informanterna 1, 5, 9 svarade lite olika på frågan om det fanns några utbildningar kring barn 

och föräldrar för personalen på anstalten. Informant 5 nämnde:   
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Alla barnombud blir skickade på en utbildning inom kriminalvården. Sedan får de träffa andra anstalters 

barnombud och diskutera saker med dem, vilket man lär sig mycket av. Man kan också utbilda sig till 

föräldracirkelledare. 

Informant 9 svarade: 

Det finns inte så många utbildningar. Det är när man går och läser till barnombud. Annars har jag inte 

hört att det finns några andra utbildningar. I grundutbildningen går man också genom lite kring de 

frihetsberövade föräldrarnas barn.  

Förutom informant 9 berättade även informant 4 att alla som går grundutbildningen får en 

kortare kurs kring barnen till de frihetsberövade föräldrarna. 

 

5.2.3 Samarbete mellan olika myndigheter 

I intervjuerna berättade informanterna 1,2,3,4,5,8 och 9 att kriminalvården har kontakt med 

socialtjänsten på olika nivåer. Informanterna 1,2,5,7, 8 och 9 nämner att de gör en 

orosanmälan till socialen när en intagen med barn kommer till anstalten. Informant 1 

berättade: 

Men i kriminalvården har vi skyldighet att göra en anmälan enligt SoL, precis som alla myndigheter har. 

Och har våra klienter barn ska socialtjänsten meddelas att de har barn och att de sitter frihetsberövade. 

Samma sak om vi får reda på andra missförhållande som sker i barnets omgivning, som inte har med vår 

klient att göra.  

Informanterna 3 och 5 berättar att de även har kontakt med socialtjänsten när anhöriga 

behöver rådfråga saker eller om socialen ska medverka vid besöket. I intervjuerna kunde vi 

även se att två informanter 4 och 9 kände att det fanns svårigheter kring kontakten mellan 

kriminalvården och socialtjänsten. Informant 4 påpekade:  

Även om vi har kontakten med socialen så är ett problem med all sekretessen inom myndigheten. Då vi 

inte kan dela med oss av all information till socialen, vilket gör att vi inte kan få en hundra procentig 

utredning på hur vi på bästa sätt kan tillmötes gå kontakten med föräldern.  

Informant 9 berättade: 

Det kan vara lite som vi pratade om innan kring SoL 14, när vi ska använda den. Då vissa kollegor säger 

att vi ska alltid ska anmäla, medan andra säger att det är individuellt och det kan finnas anmälningar från 

förut. 
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I intervjuerna med informanterna 1,2,3,4,5,6,7,8 nämndes inga kontakter med andra 

myndigheter än socialtjänsten. I intervjun med informant 9 nämndes att ibland finns det ett 

sammarbete med polisen då den intagne missbrukar, men inte om det är ordnade förhållande 

kring barnet. Under gruppintervjun tog även en informant upp bristen på samarbete. 

Informant 6 påpekade: 

Hade varit bra med samarbete mellan skolan, förskolan och kriminalvården. Jag kommer gärna ut i 

skolorna eller förskolorna för att föreläsa om barnen till frihetsberövade föräldrar. Sprid gärna det till era 

kollegor.  

 

5.2.4 Personalens syn på begreppet barnperspektivet 

När vi utförde våra intervjuer förstod vi att alla som blev intervjuade hade kommit i kontakt 

med begreppet barnperspektiv och hade egna tankar kring hur barnperspektivet kan 

praktiseras. Vi ställde frågan vad begreppet barnperspektivet innebär för dem. Alla 

informanterna satte frågan i relation till sitt arbete. Informant 1, 2, 4, 8 och 9 menar att man 

alltid ska se till barnets bästa. Informant 5 uttryckte: 

Barnperspektiv är att erbjuda en bra miljö när barnen kommer på besök, med hänsyn till säkerheten. 

Informant 8 svarade: 

Ja det innebär väl att man ska se det mycket från barnet, från barnets bästa och deras behov. Vad man kan 

tillgodose. Att det är deras villkor och inte på pappans villkor, fast det kanske vill låta som det. Vad 

barnet vill och behöver för att må bra. Och för att upprätthålla kontakten, om barnet vill, givetvis. 

Det framkom av informant 5 att det är viktigt att erbjuda en bra miljö när barnet kommer till 

anstalten på besök. Informant 5, 8 och 9 menar att man har ett barnperspektiv när man kan 

tillgodose barnets behov. Informant 6 menade att den besvärliga tiden kommer då pappan blir 

frigiven. Vi tolkade det så att det är vanligt att det skapas mycket problem för familjen om 

inte hela familjen är väl förberedda vid frigivningen. Många som sitter i fängelse tror att det är 

bara att komma hem så är allt som vanligt. Barnet och hela familjen bör vara väl förberedda 

vid pappans frigivning. Informant 6 menar att det är vanligt att det blir skilsmässa när deras 
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partner sitter inne eller vid frigivningen. Kvinnan
3
 får bära ett tungt ansvar då hon ska ansvara 

för allt själv. Hon ska inte bara se till barn, skola och aktiviteter runt omkring, hon och barnen 

ska besöka pappan/partnern på anstalten. Detta är ett tufft jobb för en ensamstående mamma. 

Informant 2, 3 och 8 ansåg att man har ett barnperspektiv om man underlättar kontakten 

mellan barnet och föräldern. Detta skulle kunna ske om anstalten erbjuder kostnadsfria 

samtal.  

 

5.2.5 Samhällets syn på de intagna och deras barn 

I intervjuerna frågade vi informanterna vad man som personal bör man tänka på när de möter 

barn till frihetsberövade föräldrar på sitt arbete. Informant 8 berättade att det inte är barnens 

och anhörigas fel att pappan sitter i fängelse. Medan informant 6 talade en hel del om att 

förebereda hela familjen inför pappans frigivning, då det tuffa jobbet började när pappan 

kommer hem. I intervjuerna berättar också flera informanter kring skulden som barnen och 

den intagnas respektive känner kring fängelsevistelsen. Och att hela familjen drabbas av 

pappas gärning. Samt att barnet aldrig ska straffas för pappans gärningar, vilket informant 9 

tyckte att anstalten var duktiga på. Informant 9 uttrycker sig också: 

Barnen blir ofta på något sätt ett offer för det som pappan har gjort, inte att de behöver vara brottsoffer 

men det drabbar en hel familj när pappan sitter på fängelset.  

Informant 5 berättade i gruppintervjun: 

Många föräldrar skäms för sin situation vilket resulterar i att mamman till barnen inte vill berätta på dagis 

eller skolan.  

Informanterna 3 och 6 kom in på samhällets syn på de intagna och fängelsen. Informant 6 tog 

upp att många barn tror att fängelsen är skrämmande då de har en bild från bland annat filmer 

och utländska anstalter. Även att barnen inte har en förståelse för hur samhället reagerar när 

människor gör brott. Informant 3 uttryckte sig så här: 

                                                           

3
 Det är utanför denna uppsats syfte att gå närmare in på en problematisering av detta. Men det kan påpekas att 

några informanter uttrycker sig att den intagnes respektive är av det kvinnliga könet, vilket förutser att det är 

heterosexuellt förhållande.  
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Det är svårt för barnen att förstå varför inte pappa är hemma och vad för hemsk sak som pappan har gjort. 

Det är svårt för barnen att förstå hur samhället reagerar när någon gör något fel och genom det skiljas från 

sina barn.  

I intervjun berättade informant 5 att anstalten delar ut ritböcker som en intagen har gjort. 

Ritböckerna visar bilder som förställer hur ett fängelse ser ut och vad den intagna sysslar med 

under dagen. Barnen kan då färglägga bilderna och samtidigt få en inblick i pappans vardag, 

och samtala om detta. 

Några informanter sa i intervjuerna att barnen blir påverkade av sina pappors fängelsetid, 

vilket kan leda till problem i barnens framtid. När vi ställde frågan kring vilka känslor som 

väcktes hos informanterna när de hör barn till frihetsberövade föräldrar svarade informant 4:  

Det är ganska så tragiskt och så med barn med föräldrar på anstalt. Och de problem som det innebär med 

kontakt och påverkan på barnen, i deras framtid.  

Informant 4 berättade också om vikten att ha den andra föräldern i närheten som trygghet när 

pappan sitter i fängelse. Informant 3 var också inne på samma tanke gällande pappans 

agerande och tog upp detta:  

Vissa kanske tycker att de är en dålig förälder som hamnar i fängelse och har förverkat sin rätt till att vara 

pappa. Medan andra tycker att alla har rätt att ha en bra kontakt med sina barn. Ofta är det så att de som 

sitter på anstalten själva har blivit svikna under sin barndom. Det är lätt att historien upprepas, att deras 

barn också blir svikna.  

 

5.2.6 När säkerheten blir ett hinder angående barnperspektivet 

Flera av informanterna uppger att det är viktigt att redan vid inpasseringen i fängelset 

avdramatisera säkerhetskontrollen när det gäller barn som kommer på besök. 

Barnperspektivet för informanterna 2, 3, 4, 6, och 8 är att göra kontrollen på ett lekfullt sätt, 

kanske bjuda på godis om det tillåts av den som kommer med barnet. Alla som ska besöka 

fängelset genomgår samma inpasseringskontroll oavsett om det är vuxna eller barn. Informant 

4 som jobbar som säkvårdare berättar:  

Man får gå igenom en detektor och det kan förekomma en hund. Då kollar hunden genom att lukta efter 

narkotika eller annat. Men då är alla hundar och hundförare utbildade hur man ska göra med barn. Så man 

ska göra det på ett lekfullt sätt, så att inte barnen uppfattar det som hotfullt eller kränkande. 
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Ibland förekommer det kroppsvisitationer på barn. Informant 2 säger att det är extra viktigt att 

vara försiktig och utföra visitationerna på ett lekfullt sätt. Informant 1 och 4 uttrycker att 

barnperspektivet bleknar på grund av regler och lagar inom kriminalvården. Informant 1 

svarade: 

Jag känner frustration, glädje och sorg. Och så känner jag äh vad heter det? Uppgivenhet, för det är så 

mycket som man skulle vilja hjälpa till med som man skulle vilja men som inte går. Ibland beror det på 

att regelverk sätter stopp. 

Vi fick en känsla av att personalen på anstalten önskade kunna hjälpa till mer och vara mer 

tillmötesgående när barn besöker anstalten. Detta är då inte möjligt om man ska se till 

säkerheten. Informant 4 menar att kontakten med barnet både blir styrd och begränsad på 

grund av regler som personalen är tvungna att följa.  

 

5.2.7 Hur ärlig ska man vara angående sin frihetsberövning? 

Vid de nio intervjuer vi genomförde uttryckte åtta informanter att det är viktigt att föräldrarna 

är ärliga mot barnen, alltså talar om för barnet att pappa är frihetsberövad. Informant 5 

svarade: 

Man ska berätta men man behöver inte berätta allt. Sedan hur man berättar beror mycket på åldern på 

barnet. 

Vi kunde utläsa i intervjuerna att det är viktigt för barnet att man berättar om 

frihetsberövandet men att det beror på hur barnets livssituation ser ut i helhet. Fyra 

informanter 1, 5, 8, 9 uttryckte att åldern är avgörande för när och hur man ska berätta om 

frihetsberövandet. Informant 3 menade att man ska vara ärlig mot sina barn annars kan barnen 

uppleva svek, dels för att pappan är på fängelset och sedan ljugit om varför han är där. Fem av 

informanterna 1, 3, 5, 8, och 9 talade om att föräldrarna hittar på lögner om faderns 

försvinnande. Detta är ingen bra idé då barn är smartare än man tror och oftast kan 

genomskåda sanningen. De vanligaste lögnerna är att pappa jobbar utomlands eller är på 

semester. Detta skapar problem inte bara för den intagne och hans familj utan även för 

personalen på anstalten. Informant 5 uttryckte: 

Det är också svårt för oss på anstalten att möta barnen när de inte är medvetna om pappans situation. Jag 

får då undanhålla information men jag ljuger aldrig för barnen. 
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Två av informanterna 5 och 6 berättar att de brukar uppmuntra föräldrarna att tala om 

sanningen för sina barn, informant 5 nämnde:   

Under föräldracirklarna brukar jag uppmuntra föräldrarna att berätta och då använder jag exempel från 

verkligheten vad som kan hända om man inte säger sanningen. Man ska hitta på ett sätt att prata med 

barnet att pappa är borta. 

Vi kunde av våra intervjuer utläsa att informanterna menade att det aldrig är bra att ljuga om 

frihetsberövandet för sina barn då detta kan försvåra kontakten mellan barnet och föräldrarna. 

Barnet vet inte vem och vad det ska lita på till slut. Man ska hålla sig så mycket som möjligt 

till sanningen och inte trassla in sig i någon lögn som barnet genomskådar och känner sig 

sviken. Vanligaste orsaken till att föräldrarna ljuger om frihetsberövandet är att de skäms över 

situationen och att den intagne inte vill göra det svårt för sin familj. 

 

5.2.8 Var läggs fokus? På barnet eller föräldern? 

I intervjuerna tog informanterna 1, 5, 8 och 9 upp, att enligt dem handlar barnperspektivet om 

att se barnet bästa och dess behov, inte pappans. Att barnet själv får bestämma om de vill ha 

kontakt med sin pappa i den mån det går. Informant 1 uttryckte sig:  

Att vi ska försöka se vad som är det bästa för barnet och som jag sa innan är det inte alltid klienten själv 

tycker är det bästa. Självklart vill man ha rätt till sitt barn, men för barnet är det kanske inte rätt tid i livet.  

Informanterna 3,4, 6, 7 och 8 tog inte upp något om barnet i fokus istället för pappan som de 

fyra andra informanterna gjorde. I intervjun ställde vi frågan om hur olika resurser som 

besöksrum och telefon med mera används till att stödja en förälder i att hålla kontakten med 

sina barn. På den frågan tar informanterna 1 och 9 upp vikten av att se barnets bästa. 

Informant 1 berättade: 

Barn ska alltid prioriteras enligt våra lagar och regler. Så länge det är för barnets bästa och föräldern som 

är på utsidan, den andra vårdnadshavande och barnet själv har intresse i det.  

I intervjuerna frågade vi om det fanns något informanterna skulle vilja förändra eller utveckla 

på anstalten gällande barnen med frihetsberövade föräldrar. Informant 9 svarade: 

Att man tänker ännu mer att veckosamtalen är till sina barn, att man lyssnar in att samtalet är för barnets 

bästa och inte för pappans skull. Som det kan bli ibland när de kommer till anstalten kan det ibland hända 

att de säger att det är en rättighet med sina barn, men det är det inte. Utan det är för barnens skull.  
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Informant 5 berättade i gruppintervjun att det är för barnen och de anhöriga till den intagna 

som anstalten inte tar emot besök under de större helgerna. Informant 5 berättade:  

Då den intagnas barn och respektive kan känna sig tvingade att åka till anstalten på exempelvis julen 

enbart för att den intagna vill det. Papporna förstår inte alltid att barnen vill fira en ordentlig jul hemma 

istället för att sitta i besöksrummet.  

 

5.3 Analys och tolkning av empirin 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet från intervjuerna med hjälp av litteraturen. 

 

5.3.1 Analys av hur barnperspektivet yttrar sig i praktiken  

Efter vad våra informanter har delgivit oss så är det inte alla anställda på anstalten som har ett 

barnperspektiv i mötet med barnet och hela familjen. Melin (1998, s. 50) skriver att det är 

viktigt att familjen får stöd under fängelsevistelsen. Detta skulle kunna ändras om alla på 

anstalten ändrar sitt förhållningssätt mot de anhöriga, t.ex. genom att personalen är 

tillmötesgående och vänliga. Stödjer man inte familjerna i tid kan påfrestningarna bli för stora 

och familjen trasas sönder. BO menar att personalen på anstalten som tar emot barn och unga 

ska ha kompetens om barns behov för att kunna svara på barns frågor, detta ska ske innan 

besöket för att besöket ska bli så positivt som möjligt. BO berättar vidare om personalens 

kompetens vid visitationer, det är viktigt att personalen har kunskap om hur barn reagerar. BO 

ser helst inte att visitationer förekommer alls på barn (Barnombudsmannen 2004, s. 23). I 

kriminalvårdens Informationshäfte om barn som har mamma eller pappa i fängelse står det 

om personalens mottagande när barnet kommer till anstalten. Det är viktigt att personalen på 

anstalten ser barnet, hur barnet blir bemött av personalen är avgörande för barnets upplevelse 

av besöket (Kriminalvården 2005). 

På anstalten som vi har gjort vår studie har man föräldrautbildningar för frihetsberövade 

föräldrar, detta sker i form av föräldracirklar två gånger per år. På cirkelträffarna pratar 

föräldrarna om barnuppfostran både enskilt och i grupp. Melin (1998, s.56) skriver att det kan 

vara värdefullt för den intagne att samtala i grupp, man får då möjlighet att bearbeta och ställa 

frågor kring sitt föräldraskap. Vid cirkelträffarna närvarar huvudbarnombudet och 

http://www.kriminalvarden/


27 

 

barnombuden. Vi förstod utifrån våra intervjuer att Riksbryggan är med och håller 

föreläsningar om föräldraskap, de intagna fäderna får då möjlighet att lära sig ta hand om sina 

barn. Ekbom m.fl. skriver att Riksbryggan är den förening som helt riktar sina satsningar mot 

barn och föräldrar. Kriminalvården har under de senaste åren fått hjälp av denna förening att 

stödja och stärka intagna i deras föräldraskap (Ekbom, Engström & Göransson 2011, s. 345).  

När vi frågade våra informanter om besöksrummen fungerade bra för att hålla kontakt mellan 

den intagne och hans barn uppgav informanterna 1, 2, 4 och 6 att de små besöksrummen inte 

var anpassade till att ta emot barn, möjligen äldre barn som kan sitta still. Melin (1998, s. 28) 

menar att säkerheten är hög på många fängelser, detta innebär att familjen är hänvisade till att 

träffas i besöksrummen. Besöksrummen är små och inredda med en galonsoffa med 

papperslakan, kondomer och ett litet bord, alltså ingen barnvänlig miljö. Anstalten vi 

studerade hade ett större rum med ett litet kök, leksaker, tv mm. Våra informanter kallade det 

för barnrummet eller barnlägenheten. Informant 1, 2, 3, 4, 5, 8, och 9 tyckte att det rummet 

fungerade bra för att stödja kontakten mellan barn och pappa och hela familjen. I Älskar, 

älskar inte skriver BO (2004, s. 71) att det genomfördes en enkätundersökning 2003 på 

häkten och anstalter i landet, ca 60 % svarade då att de hade rum som var anpassade till barn. 

Barnanpassningen i rummen kunde handla om att ha leksaker, barnmöbler, kök, skötbord och 

tapeter i glada färger. På kriminalvårdens hemsida kan vi läsa att det finns besökslägenheter 

på vissa anstalter, detta är för att barnet och den intagne ska kunna hålla kontakt. I 

besökslägenheten kan man bland annat laga mat, leka och umgås på ett naturligt sätt. 

(Kriminalvården 2005). 

Vi ställde frågan till våra informanter hur brevkontakten fungerade för att hålla kontakt med 

sitt barn. Informanterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 svarade att det fungerar bra. Det är mest äldre 

barn som skickar brev, den vanligaste kontakten är telefonkontakten. Dessa samtal fick den 

intagne bekosta själv, vilket kunde innebära att den intagne inte hade råd att ringa. På 

anstalten kunde man ansöka om att få samtal gratis och det vara olika hur det beviljades, det 

kunde vara ett veckosamtal eller månadssamtal. Endast samtal till fast telefon blev beviljade. 

Informant 5 såg detta som ett stort problem då inte alla familjer har fast telefon. Hennes 

önskan var att det skulle bli fria samtal och att man skulle kunna ringa till vilken telefon som 

helst men med tanke på säkerheten fungerar inte detta i dagsläget. Året 1977 gav regeringen 

socialstyrelsen och Kriminalvården i uppdrag att se över hur förhållandena ser ut för barn med 

frihetsberövade föräldrar. År 1998 fick utredningen ytterligare flera saker att utreda, en av 
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sakerna var att se över vilka möjligheter den intagne har att hålla kontakt med sina barn, t.ex. 

genom permissioner, besöksmöjligheter och telefon. Hedin skriver vidare att telefonkontakten 

skulle kunna underlättas mellan förälder och barn. Anstalterna borde bevilja kostnadsfria 

samtal 2 gånger per vecka och kriminalvården skulle då bekosta dessa samtal (Hedin 2000, s. 

11-13). BO (2004, s. 71) anser att en regelbunden vardagskontakt mellan barnet och den 

frihetsberövade föräldern är viktig. Detta skulle kunna fungera om den intagne får 

kostnadsfria samtal. BO föreslår också att barnen ska kunna ringa sin förälder. 

När vi frågade våra informanter om det beviljades särskilda permissioner för att träffa sitt 

barn så svarade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, och 9 att det förekommer men det händer väldigt sällan. Det 

kunde hända att man fick permission beviljat t.ex. om den intagnes barn blir plötsligt sjukt. 

Informant 5 svarade att anstalten beviljar extra permissioner vid t.ex. skolavslutningar. BO 

(2004, s. 71) skriver att om barnet får umgås med sin frihetsberövade förälder under 

permissioner så kan det ske mer på barnets villkor. Att umgås med sin förälder under 

vardagliga former är stor skillnad än när barnet och föräldern ses på anstalten. Hedin (2000, s. 

13) skriver att det framkom i utredningen Barn med frihetsberövade föräldrar att den intagnes 

permissioner borde anpassas efter barnets behov av kontinuerlig kontakt, särskilda 

permissioner borde ges vid viktiga saker som rör barnet t.ex. föräldramöten. 

Informanterna uppgav att de alltid gör sitt bästa när de tar emot barn på anstalten. BO (2004, 

s. 22) menar att det är av högsta prioritet att särskild kompetens om barns behov finns hos den 

personal som tar emot barn på fängelset. Informant 6 som arbetar i inpasseringen på anstalten 

var tydlig med att visa hur han bemöter barn som kommer på besök. Att man möter barnet på 

ett lekfullt sätt på barnets nivå och att man besvarar alla frågor som barnet ställer. BO (2004, 

s. 22-23) menar att barnet som kommer till anstalten har ofta en hel del frågor om hur besöket 

kommer att se ut och det är viktigt att barnet får svar på sina frågor. Vidare skriver BO att det 

finns kunniga anställda på anstalter som har stor erfarenhet av att möta barn som besöker sina 

föräldrar i fängelset. BO anser också att det krävs viss utbildning för att möta barn som tycker 

att det känns jobbigt att göra besök på anstalten.   
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5.3.2 Analys kring kompetensen och utbildningen bland personalen 

I intervjuerna berättade några av informanterna att det var viktigt att ha egna barn eller ha 

erfarenhet av barn för att kunna stödja barnen och de frihetsberövade föräldrarna. En 

informant ansåg att teori var viktigt men att vara pappa och morfar hade lärt honom mer. Det 

framkom också att de som var kontaktmän hade det lättare med barnperspektivet då de flesta 

intagna har barn. En informant som är kontaktman berättade om svårigheten med att inte själv 

ha barn då kunskapen inte var den samma som för dem som är föräldrar. Hedin skriver i 

Fångarnas föräldraskap – en utvärdering av föräldrautbildningar inom kriminalvården om 

en enkät som delades ut i flera omgångar till olika föräldracirkelledare inom kriminalvården 

gällande vilka kvalifikationer en cirkelledare borde ha. En stor del av cirkelledarna ansåg att 

eget föräldraskap var en viktig kvalifikation och lika många ansåg att erfarenhet av att leda en 

grupp var en bra egenskap. Några betonade vikten av andra kunskaper som rörde pedagogik, 

psykologi och erfarenhet av arbete med kriminella med missbruk. Hedin skrev även att i den 

senare enkäten som lämnades in ansåg fler att det inte räckte med egna barn eller att leda 

grupper för att vara kompetenta cirkelledare. Cirkelledaren ansåg att personliga 

kvalifikationer var viktigaste, som livserfarenhet, vara en bra lyssnare och visa respekt samt 

empati mot andra människor (Hedin 2000, s. 44-45). 

När informanterna sedan fick frågan om personalen på anstalten har kunskap kring barnen 

med frihetsberövade föräldrarna blev svaren olika. En del tyckte att det fanns kunskap hos 

personalen, medan flera av informanterna tyckte att kunskapen skulle kunna bli högre hos 

personalen kring barnperspektivet. Då all personal inte hade en förståelse för barnen och deras 

behov. I BO:s rapport Straffa inte barnet! står det att personal inom kriminalvården själva 

eftersökte ökad medvetenhet gällande barnperspektivet i de enkäter som skickades ut till olika 

anstalter och häkten 2003. Genom att bland annat utforma formulär där begreppet 

barnperspektivet tydliggörs (Barnombudsmannen 2004, s. 29).  

I intervjuerna frågade vi informanterna om erbjudandet av utbildningar till personalen kring 

barnen till de frihetsberövade föräldrarna och barnperspektivet på anstalten. Tre informanter 

svarade direkt att de inte visste om det fanns några utbildningar, medan en annan inte riktigt 

hade vetskap om det fanns någon. De övriga personerna svarade olika från att barnombuden 

och föräldracirkelledarna får gå utbildning till att det finns några i utbildningskatalogen. I 

intervjuerna påpekade två informanter att det finns utbildade barnombud på anstalten som är 

duktiga och ofta hjälper till. Broschyren Bättre ut handlar om kriminalvårdens vision och 
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värdegrund. Där skriver förra generaldirektören Lars Nylén att varje person har den rätta 

kompetensen på den plats som de befinner sig på. Det står även att de anställda inom 

kriminalvården är utbildade och kompetenta för sin roll (Kriminalvården 2007). Enligt 

informanternas svar om de anställda har kompetens att möta barnen till de frihetsberövade 

föräldrarna stämmer gällande kriminalvårdens vision då barnombuden har utbildning för att 

kunna möta barnen, vilket nämndes i intervjuerna. Dock anser flera informanter att anstalten 

inte erbjuder utbildning kring barn för enskilda anställda. Vilket inte stämmer med visionen 

att alla inom kriminalvården är utbildade och kompetenta för sin roll.  

Två informanter berättade även att alla kriminalvårdare som går utbildningen får lära sig lite 

kring barnperspektivet inom kriminalvården. Kriminalvården skriver på sin hemsida att 

personalen får redan i grundutbildningen lära sig att ha barnperspektiv (Kriminalvården 

2013). Förutom att barnombuden och föräldracirkelledarna fick gå en utbildning nämndes 

inga andra kurser kring barnperspektivet eller barn med frihetsberövade föräldrar i 

intervjuerna. 

 

5.3.3 Analys kring samarbete mellan kriminalvården och andra myndigheter  

I intervjuerna berättade informanterna 1,2,5,7, 8 och 9 att de gör en SoL 14 anmälan, det vill 

säga en orosanmälan till socialtjänsten när de får reda på att en intagen har barn. 

Regeringskansliet (2004, s. 25) skriver i rapporten Barnen i brottets skugga att 2003 blev 

anmälningsskyldigheten enligt kap 14 utvidgad. Vilket resulterade i att bland annat personal 

inom kriminalvården kan få reda på att barn kan fara illa och genom det ska socialnämnden 

gripa in, det grundar sig i att personal inom kriminalvården hör av sig till socialtjänsten. 

Informant 9 berättade i sin intervju att hon upplevde att det inte var speciellt tydligt hur, när 

eller om en anmälan skulle göras till socialen. BO (2004 s. 19) föreslår att kriminalvården 

börjar utbilda sin personal kring anmälningsskyldigheten som de har enligt sociallagen. BO 

anser att kriminalvården har ett ansvar att all deras personal får den kunskapen.   

I intervjun med informant 4 berättade han att det fanns problem med sekretessen inom 

kriminalvården, då de inte kunde dela med sig av all information till socialen kring barnen. 

BO (2004 s. 19) föreslår i Straffa inte barnet! att kriminalvården tillsammans med 

socialstyrelsen sammanställer rutiner för ett större samarbete kring barnen med 

frihetsberövade föräldrar. I intervjuerna nämnde informanterna att kriminalvården 
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samarbetade med socialmyndigheten och informant 8 nämnde även kontakt med polisen. 

Andra samarbeten mellan kriminalvården och myndigheter framkom inte i resultatet.  

Informant 6 tyckte att det hade varit bra om skolan, förskolan och kriminalvården kunde 

samarbeta. Regeringskansliet (2004, s. 25) skriver i Barnen i brottets skugga att socialtjänsten 

alltid ska arbeta kring barn som far illa, genom att samarbeta med olika myndigheter och 

organisationer i samhället. Därför har socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en nationell 

strategi tillsammans med myndigheten för skolutveckling och rikspolisstyrelsen där 

utformningen av samverkan är i fokus.  

 

5.3.4 Analys av personalens syn på begreppet barnperspektivet  

Vi fick en känsla att de intervjuade verkligen försöker se ur barnets perspektiv. Ekelund och 

Dahlöf skriver att 1990 när Sverige ratificerade FN:s barnkonvention är det vår skyldighet att 

se verkligheten ur barnets perspektiv. Vi ska alltid ta hänsyn till hur barnet berörs och 

påverkas när det stiftas lagar och tas beslut i vårt samhälle (Ekelund & Dahlöf 2009, s. 12).  

Informant 5 menade att man ska erbjuda en bra miljö för barnet med hänsyn till säkerheten. 

Här kunde vi tydligt se att informant 5 är medveten om sin egen maktposition, hon är 

medveten om att barnet påverkas och ser säkerheten som ett hinder att möta barnet ur barnets 

perspektiv. Ekelund och Dahlöf (2009 s. 11) menar att man har ett barnperspektiv om man 

som vuxen är medveten om sin maktposition och samtidigt kan se hur det påverkar barnet och 

dess önskemål. BO skriver i Älskar, älskar inte (2004, s. 71) att miljön är viktig om barnet ska 

besöka fängelset. Om kontakten ska bli meningsfull och trygg ska anstalternas miljö vara 

utformade efter barnets behov, utan att säkerheten riskeras. Informant 8 uttrycker att det är 

viktigt ur ett barnperspektiv att upprätthålla kontakten mellan barnet och den som är intagen, 

om barnet vill. Hedin (2000, s. 17) menar att under 1900- talet har kriminalvården arbetat 

fram två nya synsätt. Dels barnperspektivet, att barn behöver kontakt och omvårdnad av båda 

föräldrarna, dels synsättet nätverksperspektiv vilket innebär att den intagne ska kunna leva ett 

liv utan brottslighet dvs. att familjen och anhöriga är viktiga för rehabiliteringen oavsett om 

de är kriminella eller ej. Informant 6 talade om att frigivningen kan vara mycket jobbig. På 

anstalten har man föräldrautbildning för de intagna som är intresserade. Trots att personalen 

uppmuntrade alla intagna föräldrar att delta så var det en del som inte ville medverka. I 

Älskar, älskar inte berättar BO (2004, s. 71) att den frihetsberövade föräldern kan lära sig att 
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bli en närvarande förälder men även att bli en god förebild för sina barn om han/hon deltar i 

utbildningen i föräldraskap. Utbildningen är också viktig för den intagnes återanpassning i 

samhället. 

 

5.3.5 Analys kring samhällets syn på de intagna och deras barn 

Informanterna berättade i intervjuerna att barnen och de anhöriga till de intagna ofta känner 

skuld samt blir drabbade av fängelsetiden. Denna skuld gör att de anhöriga inte alltid berättar 

om sin situation till förskola, skola och jobb. Melin (1998, s. 14) skriver att skammen och 

skulden ofta hindrar den intagnas familj att berätta om sin situation. Istället väljer man att 

hemlighålla att den anhöriga sitter i fängelse och det resulterar ofta i att familjen isolerar sig 

från omgivningen. Den fängslade förälderns straff blir därför ofta hela familjens straff. En del 

av intervjupersonerna ansåg att man alltid ska möta de anhöriga med respekt och vara extra 

mjuk mot barnen då man aldrig vet hur de egentligen mår. En informant tydliggjorde att 

hennes arbetsplats var duktiga på att möta barnen med öppet sinne och att inte döma 

han/henne för pappans brott.  

Två informanter berättade om hur samhällets syn på de intagna och på hur fängelse drabbar 

barnen. Delvis för att barnen till de intagna ser på filmer om hur det är i andra länder och hur 

skrämmande fängelsen kan vara, vilket gör att barnen får en fel bild av pappans miljö. Melin 

(1998, s. 27) skriver att de flesta barn redan har en föreställning hur fängelsen ser ut. Bilden 

har barnen fått från filmer och serietidningar, vilket ofta visar personer i randiga kläder som 

bara får bröd och vatten. Melin tar upp vikten av att barnet får se hur föräldern har det i 

fängelset och själv märka att det inte så eländigt. En informant berättade att anstalten delade 

ut ritböcker till barnen där fängelsemiljön visades, vilket gjorde att barnen kunde få inblick i 

pappornas vardag. Det andra dilemmat som en informant berättade var svårigheterna för 

barnet att förstå hur samhället reagerar när någon gör fel och hamnar i fängelset. Stephen von 

Tetzchner som är utbildad inom utvecklingspsykologi bekräftar informantens tankar i boken 

Utvecklingspsykologi: Barn- och ungdomsåren genom att berätta att småbarn sällan förstår 

hur samhället egentligen fungerar (Tetzchner 2005, s. 576-577). I intervjuerna framkom det 

också att barnen blir påverkade av pappornas fängelsetid vilket kan leda till problem i 

framtiden. Ofta har papporna själva blivit svikna i sin barndom och det är lätt att historien 

upprepas i nästa generation. En informant tydliggjorde att det är viktig att den andra föräldern 



33 

 

till barnet finns i närheten, då den bli barnets främsta trygghet. BO (2004 s. 5) tydliggör i sin 

rapport Straffa inte barnet! att samhället har ett ansvar att se till att de intagnas barn inte blir 

nästa generation frihetsberövade. Det som BO nämner stämde in med det som informant 3 

tillika fängelseprästen berättade, att många intagna som är föräldrar har tidigare blivit svikna.  

 

5.3.6 Analys av anstaltens säkerhet  

När barn och anhöriga kommer till den anstalten som vi har studerat genomgås alltid en 

kontroll vid inpasseringen. Den besökande får gå igenom en metalldetektor och det 

förekommer också visitationer. Vid vissa tillfällen förekommer det narkotikahundar. 

Personalen på anstalten uttryckte att det är extra viktigt att avdramatisera kontrollen när barn 

kommer så att det inte känns obehagligt för dem. Kriminalvården skriver att vid fängelser som 

har en hög säkerhetsnivå ska alla besökare kontrolleras. Kontrollerna ska då göras på alla och 

det finns inga undantag gällande barn men personalen ska ta hänsyn till barnet vid 

kontrollerna. Innan kontrollerna genomförs skall besökaren få information om vad som 

kommer att hända (Kriminalvården 2005). BO (2004 s. 22) skriver att barnet ska få 

informationen redan innan besöket om vad som ska hända när han eller hon går in på 

fängelset, att det kan förekomma exempelvis kroppsvisitationer. Kriminalvården utför 

kroppsvisitationer stickprovsvis, inte endast när det finns misstankar om att det smugglas in 

saker (Kriminalvården 2005). Melin (1998, s. 31- 32) menar att det kan vara klokt att man 

pratar igenom besöket på fängelset i förväg. Man kan titta på bilder som visar hur ett fängelse 

kan se ut, och prata med barnet om vad det känner inför besöket. Barnen blir sällan visiterade 

men måste visa upp vad de har i fickorna, detta kan kännas kränkande för barnet. 

Flera av informanterna uttryckte att säkerheten sätter stopp för barnperspektivet. Barnen blir 

alltid påverkade av de lagar och restriktioner som finns. Detta är inget som kriminalvårdarna 

kan göra något åt. Våra informanter uppgav att de gör det bästa i olika situationer med barnen 

men de är också medvetna om att barnen kan uppleva kränkningar, rädsla och osäkerhet när 

det besöker anstalten. Ekbom m.fl. påpekar att det finns olika restriktioner på anstalter som 

försvårar eller till och med kan förhindra anhörigas besök. Det kan vara att besöken är 

övervakade och att visitationer upplevs som förnedrande (Ekbom, Engström & Göransson 

2011, s. 340).  
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5.3.7 Analys om hur ärlig den intagna ska vara till sina barn 

Resultatet i intervjuerna framhäver att det är viktigt att tala om sanningen för sina barn. Melin 

(1998, s. 22) skriver att det är bra om barnet får reda på vad som hänt tidigt, redan vid 

arresteringen. Om barnet inte får reda på att föräldern sitter i fängelse så kanske denna 

information kommer av andra i barnets närvaro eller via media. Melin menar att det är 

betydelsefullt att barnet får nyheten via någon som det litar på. Ekbom m.fl. (2011, s. 340) 

berättar att den första tiden kan vara svårast för anhöriga till den häktade, då de ibland inte får 

tala med den häktade om vilket brott som begåtts. Åklagaren kan ge restriktioner om detta.  

Den första tiden då anhöriga kanske befinner sig i en kris kan de alltså inte få någon klarhet i 

vilket straff den häktade kan få eller vad som verkligen har hänt. I våra intervjuer kunde vi 

avläsa att många föräldrar skäms och försöker dölja brottet för omgivningen. Hedin (2000, 

s.10) skriver att barnet får svårt att förstå vad som har hänt för att förklaringarna om brottet 

och straffet inte är tillräckliga. Hedin menar att barnet börjar tvivla och blir osäkert om man 

döljer sanningen för barnet, det känner då skam, oro, skuldkänslor vilket gör att barnet får 

starka kris- och sorgereaktioner när det skiljs från sin förälder. Att hitta på halvsanningar 

skapar osäkerhet och tvivel. I våra intervjuer framgick det av informant 5 och 6 att de 

uppmuntrar föräldrarna att tala om sanningen för sina barn, detta skedde oftast när de hade 

föräldracirklarna på anstalten.  I rapporten Straffa inte barnet! framkommer det att när man 

som förälder häktas tar det mycket tid av föräldern att fundera över vad man ska säga till 

barnet, detta väcker stor ångest hos föräldern. Det är också viktigt att tänka på att man inte 

lägger ansvaret på äldre syskon att hemlighålla förälderns brott och frihetsberövning för yngre 

syskon (Barnombudsmannen 2004 s. 14-15). I våra intervjuer uttryckte informant 1, 5, 8, och 

9 att åldern är avgörande för när och hur man ska berätta om frihetsberövandet. Informanterna 

tar upp att det är viktigt att inte ljuga men man behöver inte tala om allt för barnet. BO menar 

att informationen om förälderns brott måste anpassas efter barnets mognad och ålder för att 

barnet ska kunna tillägna sig den. Det är inte alltid tvunget att berätta för små barn om 

förälderns brott (Barnombudsmannen 2004 s. 15). 
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5.3.8 Analys kring var anstalten lägger fokus? Pappan eller barnet? 

I intervjuerna framkommer det tydligt att flera av informanterna anser att det är barnens bästa 

och deras behov som ska komma först när det handlar om ett barnperspektiv.  

Intervjupersonerna tyckte även att barnet i den mån som det går själva ska få bestämma om 

han/hon vill ha kontakt med sin pappa. För det ska inte vara påtvingat eller vara efter pappans 

villkor. BO belyser att barnet ska ha rätt att uttrycka sin mening om att ha en kontakt med sin 

förälder som sitter i fängelse. Dock ska hänsyns tas till ålder och hur moget barnet är. BO 

skriver också att det är viktigt att barnet blir belyst kring pappans situation för att kunna 

besluta om en kontakt ska finnas. Men barnet behöver inte få reda på information som kan 

skada henne eller honom. BO poängterade att det är barnet som har rätt till kontakt med sin 

förälder och inte tvärtom (Barnombudsmannen 2004 s. 13). Precis som BO tog upp ansåg 

flera av informanterna i intervjuerna att barnet skulle i den mån det gick själv få bestämma 

om en kontakt skulle existera med sin pappa. Informanterna uttryckte även att det var barnets 

behov som var viktigast, inte föräldrarnas. Medan Melin (1998, s. 51) anser att det är viktigt 

för pappans rehabilitering att ha en kontakt med sin familj utanför fängelset. Då pappan har 

lättare för att komma tillbaka till sin familj och få ett mer ordnat liv efter fängelsetiden. Melin 

påpekar att det även är viktigt för barnet att få träffa sin pappa, då saknaden ofta är stor. 

Därför ska kriminalvården göra sitt yttersta för att uppmuntra till en kontakt mellan föräldern 

och barnet. Genom att underlätta brev- och telefonkontakt samt utöka och förbättra 

permissioner och besök. Melin ser både barnets och pappans behov, vilket inte helt stämmer 

med informanternas tankar, då de lyfte upp vikten av att lyssna på barnet och deras behov.  I 

intervjuerna berättade informant 5 att anstalten inte tar emot besök på de största helgerna på 

grund av att barn och anhöriga inte ska känna sig tvingade att komma. Då de frihetsberövade 

papporna inte alltid förstår hur barnen vill och tror att barnen självklart vill sitta i 

besöksrummet på julen. Fast barnen istället vill vara hemma och fira en ordentlig jul.  

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring resultatet, litteraturen och tidigare forskning för 

att lyfta upp svaret på de tre forskningsfrågorna. I resultatet och litteraturdiskussionen valde vi 

att dela upp materialet i åtta punkter vilket nu har sammanställts till tre delar för att förtydliga 

informanternas svar gällande våra frågeställningar: 
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 - Hur yttrar sig barnperspektivet på anstalten? 

 - Hur visar sig personalens kompetens på anstalten i mötet med barn till frihetsberövade 

föräldrar? 

- Hur samarbetar anstalten med andra myndigheter gällande barnen? 

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

6.1.1 Hur yttrar sig barnperspektivet på anstalten? 

Det som ett av barnombuden delgav oss är att de har kommit väldigt långt i sitt arbetssätt att 

möta barn på anstalten. Detta har hon märkt då hon pratar med barnombud från andra 

anstalter. Vi fick också veta att en som arbetar i centralvakten är utbildad barnombud, vilket 

vi anser är oerhört positivt med hänsyn till barnperspektivet. Han har utbildning, erfarenhet av 

egna barn och visar ett stort intresse av att möta barn på anstalten. Därmed kan han möta och 

ta emot barn ur barnets perspektiv redan vid inpasseringen på anstalten. Anstalten har rutiner 

kring hur barn tas emot och det finns också ett barnanpassat rum som de flesta informanterna 

tyckte fungerade bra i kontakten med förälder och barn. Vi anser att mycket mer kunde göras 

för att barnrummet skulle kunna anpassas efter barns behov, utan att säkerheten skulle 

riskeras. Våra informanter såg telefonkontakten som viktig för att skapa regelbunden 

vardagskontakt mellan barnet och den intagne. Eftersom den intagne måste bekosta sina 

samtal själv kan detta dock bli ett hinder i kontakten med barnet. Vi hörde i vår intervju med 

ett av barnombuden att detta var något som hon verkligen jobbade för. Hon önskade att det 

skulle erbjudas gratissamtal till den intagne när han vill kontakta sitt barn, hon önskade också 

att barnet skulle kunna ringa till anstalten. Eftersom det framkom i våra intervjuer och 

litteraturen att telefonkontakten är oerhört viktig ser vi det som positivt att barnombudet 

kämpade för detta. Kriminalvården har dock inte gjort så mycket för att underlätta 

telefonkontakten mellan barnet och den intagne. Hösten 1998 fick utredningen Barn med 

frihetsberövade föräldrar ytterligare uppdrag av regeringen att se över hur kontakten mellan 

den intagne och barnet skulle kunna förbättras. I utredningen framgick det att 

telefonkontakten skulle kunna förbättras genom att erbjuda den intagne två kostnadsfria 
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samtal per vecka (Hedin 2000, s. 13). Vi anser inte att det har hänt någonting på femton år när 

det gäller att underlätta telefonkontakten mellan den intagne och hans barn. Man kan på 

anstalten idag ansöka om gratissamtal om man har ekonomiska problem men det är inte säkert 

att det blir beviljat. Vi anser att informanterna vill barnets bästa och har ett barnperspektiv, då 

informanterna vill att barnet själva ska få bestämma om de vill göra besök på anstalten. Ett 

barnombud menade att det inte är ett barnperspektiv om det blir för långa resor för barnet till 

och från anstalten, vilket det ofta är. Melin (1998, s. 51) skriver att det är betydelsefullt för 

den intagne att kriminalvården stöttar familjen under fängelsevistelsen. Det ökar 

möjligheterna att den intagne kan komma tillbaka till sin familj och få ett ordnat liv efter 

strafftiden. Här anser vi att ett barnperspektiv är att fråga barnet vad det vill. Det är inte alltid 

barnet och familjen orkar eller vill göra besök på fängelset.  

 

6.1.2 Hur visar sig personalens kompetens på anstalten i mötet med barn till 

frihetsberövade föräldrar? 

I intervjuerna berättade flera av informanterna vikten av att ha egna barn när de möter barnen 

till de frihetsberövade papporna. En informant berättade också om problemet att själv inte ha 

barn, det är svårt att riktig förstå pappornas känslor. Det framkom även i intervjuerna att det 

var lättare för kontaktmännen då de flesta hade barn. Vilket vi uppfattar som att säkvårdarna 

inte hade samma inblick i barnen och barnperspektivet. Detta kan ställda till med problem då 

t.ex. informant 4 är både säkvårdare och utan egna barn. Vi anser att det kan vara 

problematiskt att generalisera vikten av att ha egna barn för att kunna stödja barnen som 

besöker anstalten. Bara för att man har egna barn betyder det inte automatiskt att man har ett 

barnperspektiv. Visst kan man förstå hur en förälder känner sig när de saknar ett barn, men 

upplevelsen av att sitta inlåst utan sitt barn kan enbart de intagna känna. Därför anser vi att det 

är viktig att kombinera erfarenhet med utbildning för att kunna stödja och möta barnen på ett 

pedagogiskt sätt. När vi frågade kring vilka personalutbildningar det finns kring barn på 

anstalten blev svaren varierande. Tre informanter visste inte om det fanns några direkta 

utbildningar till personalen medan en informant var osäker. De utbildningar som framkom i 

intervjuerna var föräldracirkelledare och barnombud på anstalten. Det resultatet stämde när vi 

sedan tittade i anstaltens utbildningskatalog. Förutom de två utbildningarna framkom det av 

två informanter att alla som går grundutbildningen till kriminalvårdare får lära sig lite om 
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barnperspektiv kring barnen till de frihetsberövade föräldrarna. Vi anser att anstalten erbjuder 

för lite utbildning för att kunna ha ett tillräckligt bra och medvetet barnperspektiv, speciellt 

när inte all personal får gå grundutbildningen direkt. Vikarier som arbetar inom anstalten får 

inte den grundläggande kursen om barn förrän de blir skickade på kriminalvårdsutbildningen. 

Anstalten borde vara mer noga med att synliggöra vilka kurser som finns för personalen, detta 

då flera informanter inte visste vad som erbjöds. Det som förvånade oss var att ingen av 

informanterna efterfrågade mer utbildning angående barn. I intervjuerna framkom även att det 

fanns utbildade barnombud på anstalten som oftast gjorde ett bra jobb. Det är positivt att det 

finns utbildade barnombud på anstalten som kan ge det rätta stödet till de anställda gällande 

barnen. 

När vi går genom resultatet från intervjuerna förstår vi att barnombuden är engagerande 

individer som brinner för ämnen som ökar barnperspektivet på anstalten. En annan sak som 

barnombuden berättade i gruppintervjun var att de intagna inte får ta emot besök på de större 

högtiderna på grund av omtanke till de anhöriga, eftersom många barn och anhöriga känner 

sig tvingade att åka och besöka sin pappa på grund av skuldkänslor och den intagna förväntar 

sig att de ska komma till anstalten. Huvudbarnombudet kände att det var viktigt att ta hänsyn 

till barnet och inte föräldern vid högtider. Här kan vi som forskare ställa oss frågan: vad är 

bäst för barnet? Vi vet inte hur barnets familjeförhållanden ser ut, kanske ett besök på 

anstalten är precis vad barnet behöver just då. Det kan också nämnas att det kan bli ett 

problem om barnet har en annan religion än kristendomen, vilket eventuellt gör att barnet firar 

sina större högtider andra tider på året. 

Vi anser att det är viktigt att framförallt kontaktmännen är utbildade runt barnfrågor då de ska 

vara ett stöd till de intagna i deras föräldraroll. Visst finns det barnombud på varje avdelning, 

men vad händer om de är lediga eller sjuka? Vi tycker att kontaktmännen som har ett uppdrag 

att stödja den intagna måste ha egna kunskaper kring barn och barnperspektiv. För ska 

kriminalvården och denna anstalt se verksamheten ur ett barnperspektiv måste papporna få 

stöd i sin föräldraroll. Sedan är det upp till barnet om det vill ha en kontakt eller inte. Här 

ställer vi oss undrande till vilka förutsättningar har barnet att uttrycka sig och att göra sig 

hörd? Det är alltid den vuxna som beslutar vad som är bäst för barnet. Barnperspektivet blir 

här ett slags vuxenperspektiv eftersom den vuxne tolkar barnet utifrån sitt perspektiv. I 

barnkonventionen står det i artikel 12: 
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Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad (Konventionen om barns rättigheter 2006, s. 38). 

Här anser vi att det är viktigt att personalen på anstalten är ärliga mot barnen, svarar på 

barnets frågor och frågar barnet vad det vill. Informant 5 berättade att många föräldrar ljuger 

för barnen men att hon aldrig skulle göra det. Däremot så undanhåller hon information ibland. 

Hedin skriver att man kan utforma ett barnperspektiv genom att direkt fråga barnen och be 

dem att lämna sina åsikter (Hedin 2000, s. 17). I resultatet kan man också se att kunskapen 

kring barnen med frihetsberövade föräldrar varierar bland personalen. Vissa informanter anser 

att personalen på anstalten är duktiga då de har erfarenhet av egna barn och vissa tycker att 

förståelsen skulle kunna bli högre. Vilket vi anser är ett ansvar som ligger på anstalten och 

kriminalvården. 

 

6.1.3 Hur samarbetar anstalten med andra myndigheter gällande barnen? 

Vi tycker att det är viktigt att flera myndigheter samarbetar gällande barnen till de 

frihetsberövade föräldrarna för att kunna ge ett bra stöd samt öka barnperspektivet i samhället. 

När alla myndigheter sköter sitt eget arbete och enbart har ett minimalt samarbete blir det lätt 

att barnen hamnar mellan stolarna, vilket en del av informanter pratade om i intervjuerna. De 

samtalade bland annat om orosanmälan som ska göras till socialtjänsten när personalen på 

anstalten får vetskap om att den intagna har barn. Enligt de Nya sociallagarna skriver 

Nordström och Thunved tydligt att varje person som får vetskap om att ett barn far illa ska 

höra av sig till socialnämnden (Nordström & Thunved 2010, s. 293). Informant 9 som också 

är kontaktman visste inte när den skulle göras, om den skulle göras och av vem. Enligt henne 

hade kollegor olika uppfattningar kring orosanmälan, medan andra informanter tydliggjorde 

att anstalten alltid gjorde en orosanmälan. Dock ansåg informant 5 att kontaktmännen inte 

alltid frågar om den intagna har barn. Vilket inte stämde med flera av de övriga 

informanternas svar, då de tydliggjorde att de alltid frågar om den intagne har barn när han 

kommer till anstalten. Vi tycker det är viktigt att all personal får vetskap om hur allt ska gå 

tillväga gällande de intagna med barn.  

Informant 6 menade att det skulle vara bra om kriminalvården, skola och förskola 

samarbetade i arbetet med barn som har frihetsberövade föräldrar. Han menar att ett sådant 
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arbete skulle kunna stödja barnet som har det svårt. Han vill gärna komma ut på förskolor och 

skolor och föreläsa om detta. Vi som arbetar med barn på förskola idag anser att detta skulle 

vara bra för barnet som har drabbats, pedagogers ökande kunskap och för andra barn i skolan. 

Vi själva har upplevt att litteratur och kurser kring barn med frihetsberövade föräldrar är 

nästan obefintliga ute i samhället. Magne Raundalen som är barnpsykolog och Jon-Håkon 

Schultz som är lärare skriver i Krispedagogik (2007, s. 271) att förskola och skola är ett 

centrum för krispedagogiska insatser även om saker hänt barnet utanför förskolan/skolan. Det 

är förskolans och skolans uppgift att omforma krisen så att barn och lärare upplever 

bemästring. Vi anser att pedagoger och lärare hade kunnat vara med och förklara för, samt 

vägleda det drabbade barnet om ett samarbete med kriminalvården och skolan samt förskolan 

hade funnits. Två av informanterna berättade om samhällets negativa syn på de intagna vilket 

drabbar barnet. Informant 3 berättade att barnen inte riktigt kan förstå att samhället reagerar 

när någon gör ett brott. Medan informant 6 berättade att barns föreställningar om ett fängelse 

är hemska, detta är på grund av att barnen ser på tv, läser böcker och tidningar som illustrerar 

”fel” bilder. Vi tycker att den boken som anstalten skickar ut till barnen före besöket i 

fängelset är bra för att barnet ska kunna skapa sig en verklighetsbild om hur ett fängelse ser ut 

och vad pappa gör på anstalten. I intervjuerna nämnde även informanterna ett gott samarbete 

med Riksbryggan, vilket vi anser är väldigt positivt för barnen. Då Riksbryggan helt inriktar 

sig på barnet och deras behov. 

 

6.1.4 Slutord  

När vi går tillbaka och studerar resultatet från informanternas intervjuer märker vi att det finns 

en förståelse för barnen och barnperspektivet på anstalten. Då den intervjuade personalen 

berättade hur arbetet kring barnperspektivet ser ut i praktiken. Vi fick se att anstalten hade ett 

anpassat besöksrum med leksaker och att det fanns engagerande barnombud som kämpade för 

att papporna skulle få fria telefonsamtal till sina barn. Vi såg också att personalen värnade om 

barnets bästa och att de anhöriga aldrig skulle behöva känna skuld när de besökte anstalten. 

Anstalten var noggrann med att placera kunnig personal vid ingången som kunde bemöta 

barnet på ett pedagogiskt sätt. Personalen i intervjuerna ansåg att barnperspektiv var när 

barnens behov var i fokus och inte pappans. De tyckte också att det var viktigt att erbjuda 

barnet en bra miljö på anstalten, dock med hänsyn till säkerheten. Eftersom säkerheten 
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ständigt är i fokus gör det att denna anstalt inte kan ha ett fulländat barnperspektiv anser vi. 

Med säkerheten som en premiss kommer anstalten aldrig ha kunna ha ett barnperspektiv fullt 

ut, fast de intervjuade både vill ha det och arbetar för det. Vi tycker också att anstalten borde 

ha fler utbildningar för att öka personalens kompetens kring barnen och deras utsatthet. Vår 

personliga uppfattning är att barnperspektivet inte bara handlar om att förändra besöksmiljön 

på anstalten. All personal måste känna en strävan att söka kunskap kring dessa utsatta barn för 

att barnens behov ska kunna tillvaratas. Vidare hade vi hoppats på att anstalten hade 

samarbetat mer med andra myndigheter gällande barnen till de frihetsberövade föräldrarna. 

Dock anser vi att kriminalvårdens samarbete med Riksbryggan är bra då de har stor kunskap 

att möta barnen till frihetsberövade föräldrarna. Vi två som arbetar på förskola idag anser att 

ett samarbete mellan kriminalvården, skola och förskola skulle vara värdefullt. En informant 

talade om att han gärna ville komma ut och föreläsa på förskolor/skolor om barn med 

frihetsberövade föräldrar. Vi anser att detta skulle kunna hjälpa barn som kanske lever i det 

tysta och bär på skam. Barnet måste få höra att det inte är hans/hennes ansvar vad pappan har 

gjort, och det behöver många vuxna tala med barnet om. Pedagogerna på förskolan kan hjälpa 

barnet genom att visa på olikheter i familjer, T.ex. man kan ha två mammor, eller en förälder i 

fängelse och prata med barnet om detta. Barnets situation kan underlättas om pedagogerna ger 

hjälp och stöd och skapar en lugn och trygg tillvaro. Vår egen erfarenhet är att barn försöker 

förstå genom att samtala och fråga om det som händer, det är då viktigt att ge barnet tid för 

detta. Orsaken till att vi valde att skriva om barnperspektiv på anstalten var att vi ville lämna 

förskolans värld och få en inblick i andra områden där barn även finns. Vi tycker också att det 

är viktigt att lyfta upp dessa tusentals barn som har en förälder på anstalt. Då många av dessa 

barn spenderar sina dagar på förskolan, där en del pedagoger är medvetna om situationen 

medan andra inte har en aning. Vi har aldrig stött på ett barn med en förälder på anstalt, vad vi 

vet. När vi ser tillbaka på alla år som vi har arbetat inom förskolan och alla de barn som vi har 

lärt känna är det dock möjligt att någon av dem hade en förälder på anstalt. Det är för de 

osynliga barnen som vi gjorde denna studie.   

Vi vill avsluta med ett citat från boken Skarpa lägen: ”Att ha kunskap om hur barn utvecklas 

och vilka behov de har är inte alltid samma sak som förmågan att se ur barnets perspektiv” 

(Ekelund & Dahlöf 2009, s. 11).  
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6.2 Metoddiskussion 

Vårt val av metod har fungerat mycket bra i vår studie. Kvalitativa intervjuer som gett 

utrymme till följdfrågor har gett oss ett omfattande resultat där våra tre frågeställningar har 

kunnat besvaras. Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden var att få reda på olika 

individers uppfattningar kring barnperspektivet. Vi använde oss av ett fenomenografiskt 

inspirerat förhållningsätt för att kunna dela upp olika individernas uppfattningar och genom 

de se samband mellan utsagorna. Vi reflekterade dock över hur gruppintervjun med tre 

informanter fungerade, den intervjun vi inte var tillåtna att spela in. Risken med att intervjua 

tre informanter på en gång är att vi kan ha missat information som skulle kunna vara 

betydelsefullt för resultatet i studien, speciellt när vi inte kunde spela in intervjuerna och 

istället fick skriva för hand. Men vi anser dock att reliabiliteten är hög då vi båda medverkade 

under intervjun och antecknade. Gällandet de etiska aspekterna har vi följt de anvisningar som 

vi presenterade för informanterna, som bland annat dölja personen och anstaltens namn, samt 

behandla materialet varsamt.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Som vidare forsknings föreslår vi att istället för att intervjua de anställa, fokusera på barnen 

till de intagna. Vi anser att det hade varit intressant att se hur en grupp utvalda barn till de 

frihetsberövade föräldrarna upplever anstaltens barnperspektiv. Det hade även varit intressant 

att studera andra myndigheters barnperspektiv och hur de bemöter barnen till de 

frihetsberövade föräldrarna. Från början hade vi tänkt att studera flera myndigheter och 

organisationers barnperspektiv gällande intagnas barn. Men valde bort det för att detta är en 

mindre studie och tiden är för knapp att hinna studera flera myndigheters barnperspektiv.  
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Bilaga 1 

Informationsmail till enskilda anställda 

Hej! 

Vi vill först tacka dig för att du ställer upp på att bli intervjuad, då din medverkan är viktig för 

oss. Som vi berättade per telefon är studiens syfte att undersöka hur din arbetsplats bemöter 

barnen till de frihetsberövade föräldrarna. Enbart en av oss kommer medverka vid intervjun 

som troligtvis pågår i 30 minuter. Och vi kommer att spela in intervjun om du fortfarande vill 

det? Syftet med att spela in intervjun är att vi ska kunna återberätta din utsaga så korrekt som 

möjligt. Som vi även meddelade senast kommer ditt och anstaltens namn vara anonyma och 

inte nämnas i uppsatsen. Vi kommer att enbart nämna befattning och kön i texten. Studien 

kommer enbart användas i ett lärande syfte och du kommer givetvis få tillgångar till 

uppsatsen när den är klar, om det önskas.  

Vi vill åter nämna att din merverkan är frivillig. 

Har du några frågor kan du svara på detta mail.  

 

 

Tack för din medverkan! 

Annika och Lina.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsmail till anstalten 

Hejsan! 

 

Vi skriver till dig angående vår C-uppsats. Vår bekant XXX har tidigare pratat med dig och 

berättat kring uppsatsen. Här kommer lite mer tankar, syfte och upplägg: 

 

Vi skriver om barn med frihetsberövade föräldrar och behöver därför intervjua dig kring 

barnperspektivet på din arbetsplats. Först var tanken att vi skulle skriva om olika myndigheter 

i samhället och hur de bemöter barnen ifråga. Men efter en dialog med handledaren skulle vi 

välja en myndighet/enhet i samhället. Vi valde därför kriminalvården och då din arbetsplats.  

Självklart kommer inte några namn på personer som vi intervjuar eller anstalten nämnas i 

studien. 

 

Jag undrar om du vill ställa upp på en intervju som troligtvis pågår max 30 min? Självklart är 

intervjun frivillig. Och då undrar jag om vi båda har möjlighet att vara med på intervjun eller 

om du föredrar en person? Gärna att intervjun sker inom snar framtid då vi måste ha tid att 

bearbeta all material. Vilka dagar i så fall passar bäst för dig? 

 

Studien kommer att enbart användas i ett lärande syfte och du kommer givetvis få tillgångar 

till uppsatsen när den är klar, om det önskas. 

 

Tack på förhand. 

MVH Lina Tillgren Mülnikel och Annika Åkerstedt 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide   

1. Kan du berätta lite om dig själv och vilken bakgrund du har? 

2. Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter inom kriminalvården? 

3. Vilka känslor väcks i dig när du hör barn till frihetsberövade föräldrar? 

4. Vad innebär ordet barnperspektiv för dig? 

5. Anser du att det finns barnperspektiv på din arbetsplats? 

6. Tycker du att man ska berätta för sina barn att man har blivit frihetsberövad? 

7. Har ni samarbete med andra myndigheter kring barnen? Och om, hur ser den ut? 

8. Vilka svårigheter kan uppstå när barnen har föräldrar på avstånd? 

9.  Finns det något som du skulle vilja förändra eller utveckla inom kriminalvården 

gällande arbetet kring de frihetsberövade föräldrarna och deras barn? 

10. Vilka rutiner har din arbetsplats för att ta reda på om intagna har barn? 

11. Hur tycker du att dessa nedanstående resurser används till att stödja en förälder i att 

hålla kontakten med sina barn? 

a. Besökslägenheter 

b. Besöksrum 

c. Kunskap hos personal 

d. Föräldrarutbildning 

e. Särskilda permissioner 

f. Telefonsamtal och brev 

12. Vad finns det för utbildning kring barn och föräldrar på din arbetsplats? 

13. Hur ser besöket ut när barnet kommer till anstalten? 



 

 

14. Vad bör personalen inom kriminalvården tänka på i mötet med barnen som besökare 

på anstalten?  

 

 

 


