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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Socialarbetaren kan ofta komma i kontakt med klienter som har en kriminell bakgrund eller 

som är aktivt kriminella. Ett flertal av dessa klienter är föräldrar och kommer att avtjäna ett 

eller flera straff på en anstalt. Det är lätt att barnen till dessa föräldrar kommer i skymundan 

då de inte själva är föremål för den sociala insatsen. Deras barn har genom tiden stått i 

bakgrunden för samhällsdebatten. Barnperspektivet har på de senaste åren fått större 

genomslagskraft men perspektiv så som till exempel jämställdhet eller miljö, dominerar ännu.  

Forskningen redovisar att barnen förbises av Kriminalvård, Frivård, Socialtjänst samt saknas i 

svensk statistik. I Sverige finns ingen uppdaterad övergripande statistik sedan år 1997, över 

hur många barn som har frihetsberövade föräldrar. I vissa fall är Kriminalvården inte 

medveten om att den intagne har barn. Ingen myndighet i Sverige är skyldig att samla 

information eller föra statistik över dessa barn. Dock uppskattade Socialstyrelsen och 

Kriminalvårdsstyrelsen år 2000, att minst 8000 barn varje år har en eller två frihetsberövade 

föräldrar i Sverige (Hedin, 2000). Tyvärr får sällan dessa barn det stöd de är i behov av, då de 

sociala myndigheterna saknar vetskap om dem. Få av dessa barn har en bra och kontinuerlig 

kontakt med sin frihetsberövade förälder. År 2004 redovisade Barnombudsmannen en 

undersökning i Sverige, som betonade hur viktig kontakten mellan förälder och barn kan vara 

under anstaltstiden. Administrativa rutiner, personalens rutiner och fängelsets säkerhetsrutiner 

påverkar hur besöken genomförs. Barnombudsmannen framhäver att det skall finnas ett 

barnperspektiv på alla anstalter. Detta för att barnet skall få en kvalitativ relation till sin 

frihetsberövade förälder som skall grundas i barnets behov (BO, 2004). Detta har gjort att det 

har väckt ett intresse hos oss som blivande socionomer att närmare granska hur 

barnperspektivet används inom kriminalvården och lyfta upp dessa barn i samhällsdebatten.  

 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsatts är att granska hur barnperspektivet används inom 

Kriminalvården. Undersökningen syftar till att se hur en etablerad anstalt har anpassat sina 

rutiner och besöksmiljöer efter barnperspektivet. Vi syftar även till att se hur ett pågående 

byggprojekt inom Kriminalvården har tagit barnperspektivet till sig redan innan verksamheten 

startar upp. 
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• Hur yttrar sig barnperspektivet på en anstalt i Sverige, utifrån besöksrutiner och 

besöksmiljöer? 

• Kan beaktandet av barnperspektivet på samma anstalt se olika ut, på olika avdelningar.  

• Hur kommer besöksrutiner och besöksmiljöer se ut på Verksmonanstalten i Torvalla, 

Östersund? Har man beaktat barnperspektivet och i så fall hur? 
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2. METOD 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har genomfört vår undersökning. Vi har 

intervjuat fyra personer som arbetar inom Kriminalvården. Två personer arbetar som 

barnombud på en anstalt med skilda avdelningar. De andra två är Bengt-Olov Carlsson som är 

involverad i det kommande anstaltsprojektet Verksmon i Torvalla, Östersund samt Britt-Inger 

Vejdeland som är barnombud på frivården Östersund. 

 

 2.1 Litteratursökning 
Artiklarna som vi har använt oss av i denna undersökning, använde vi oss av under vår 

tidigare kurs, Forskningsöversikt. Artiklarna behandlade det ämne vi var intresserade av och 

vi fann därför stor nytta av att återanvända den informationen.  Vi sökte via LIBRIS under 

utökad sökning. Vi valde sökordet ”barnperspektiv*” och fick 59 stycken träffar. Vi valde 

träff nummer 40, Straffa inte barnet. Vi gjorde ytterligare sökning via sökmotorn Academic 

search elite. Vi bockade för att vi ville ha vetenskapligt granskade artiklar och sökte på 

meningen ”CHILDREN of prisiners”. Vi fick 31 stycken träffar, nr 11, Mitigating the III 

effects of maternal incarceration on women in prison and their children, nr 20, Children with 

parent in prison och nr 25, Girlscouts behind bars valdes ut eftersom vi ansåg att de matchade 

vårat intresseområde. Inom samma sökmotor genomförde vi en ny sökning via sökorden 

”children” och ”experience” och ”parent” och ”prison”. Där fick vi 13 träffar varav vi valde ut 

nr 5, Locked doors and glass walls och nr 9, Children of incarcerated mothers. 

 

På Kriminalvårdens hemsida, www.kriminalvarden.se, hittade vi ytterligare material som 

belyste undersökningens ämne. På hemsidan valde vi publikationer och sedan rapporter. Vi 

fann en rapport som var utgiven av Kriminalvårdens forskningskommitté och hette Rapport nr 

3, Fångarnas föräldraskap. Via hemsidan beställde vi även hem Kriminalvård i Sverige och 

Kriminalvårdens årsbok 2007. Via äldre C-uppsatser som behandlade liknande ämnen fick vi 

uppslag om litteratur som vi sedan sökte reda på via bibliotekets sökmotor LIBRIS. 

  

2.2 Urval 
Vi valde att utföra en kvalitativ undersökning då vi ville undersöka fenomenet barnperspektiv 

inom Kriminalvården. Vårt syfte var inte att samla kvantitativ data, utan att genom intervjuer 

få en tydlig beskrivning av hur barnperspektivet inom Kriminalvården kan se ut utifrån den 

intervjuades synvinkel.  
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Valet av den redan etablerade anstalten (som vi fortsättningsvis kommer att benämna anstalt 

1) valdes utifrån ett strategiskt urval. I Sverige finns det 55 anstalter. Anstalt 1 valdes utifrån 

att den hade två skilda avdelningar. Vår tanke var från början att intervjua personerna på plats. 

Dock var detta ej möjligt, men vi valde att genomföra undersökningen på anstalten ändå. 

Detta eftersom undersökningen har en begränsad tidsram. Vi kontaktade anstaltschefen på 

anstalt 1 och redovisade undersökningens syfte och frågade om de skulle kunna ställa upp på 

intervjuer. Anstaltschefen refererade till barnombudet på normalavdelningen. Ett mail med ett 

bifogat brev som djupare förklarade vårt syfte (bilaga 1) skickades till anstaltschefen, som 

vidarebefordrade detta till barnombudet på normalavdelningen. Den personen tackade ja till 

att genomföra intervjun via mail. Via barnombudet fick vi namnet på barnombudet på 

specialavdelningen. Urvalet skedde således utifrån en snöbollseffekt (Halvorsen, 1992). På 

normalavdelningen sitter personer som är dömda från allt mellan narkotikabrott till mord. På 

specialavdelningen sitter personer som är dömda för sexualbrott.  

 

Valet av pågående byggprojekt gjordes utifrån ett strategiskt urval. I skrivandets stund pågår 

17 anstaltsprojekt i Sverige. Vi valde anstaltsprojektet i Torvalla, Östersund just för att få 

undersökningen kopplad till studieorten samt utifrån att intervjun skulle vara tidsmässigt och 

ekonomiskt genomförbar. Eftersom anstalten ännu bara är planerad och inte färdigbyggd, 

passade den vårt syfte bra. Via tidigare praktikplatser fick vi reda på att den blivande 

områdeschefen är Bengt-Olov Carlsson. Vi kontaktade honom via telefon och han samtyckte 

till att träffas för en intervju. Efter samtycket skickade vi ett mail som djupare beskrev vårt 

syfte med intervjun samt om hur den skulle genomföras (bilaga 2). Vid intervjutillfället hade 

han tagit med sig Britt-Inger Vejdeland som är frivårdsinspektör samt barnombud inom 

Frivården Östersund. 

 

2.3 Intervjusituationerna 
Ett mail skickades till de respektive personerna på anstalt 1 som innehöll frågeformuläret 

(bilaga 3). Vi bad de två intervjupersonerna att svara så utförligt som möjligt och gärna svara 

enskilt på frågorna. Vi ville ha enskilda svar med tanke på att det är två olika avdelningar. 

Intervjupersonerna svarade dock tillsammans i det bifogade frågeformuläret. Därav fick vi en 

intervju istället för två. Vi skickade därför några följdfrågor för att kunna göra en jämförelse 

mellan avdelningarna.  



 

    5 

Intervjun med Bengt-Olov Carlsson genomfördes på Kriminalvårdens regionkontor i 

Östersund. När vi anlände hade Bengt-Olov bjudit med Britt-Inger Vejdeland, som är 

barnombud på Frivården i Östersund. Detta för att han trodde att detta kunde bidra till att 

intervjun blev utförligare. Intervjuns tidsram var satt till en timme och vi började med att få 

ett muntligt samtycke till att publicera deras namn, samt den blivande anstaltens namn. 

Intervjun genomfördes i ett samtalsrum och atmosfären kändes bra. Vi tror att de kände sig 

trygga i situationen utifrån att de var två personer som intervjuades. Båda fick ta del av 

frågeformuläret (bilaga 4) strax innan intervjun startades. Intervjun dokumenterades via 

digital diktafon, vilket medförde att vi som intervjuare kunde vara mer delaktig i intervjun. 

När intervjun inleddes läste Bengt-Olov frågorna själv för att senare besvara dem i rätt 

ordning. På grund av detta lät vi dem i viss mån styra intervjun eftersom vi tror att detta sätt 

var ett naturligt flöde för dem. Bengt-Olov stod för merparten av svaren och Britt-Inger 

delgav sin kunskap i vissa frågor.  

 

2.4 Intervjufrågorna till anstalt 1 
Vi har använt oss av en intervjuguide med enbart öppna frågor. Genom att använda oss av 

öppna frågor minskade vi risken att få ja- eller nejsvar på frågorna, då vi ville ha så 

omfattande svar som möjligt. Frågorna delades in i fem temaområden, för att underlätta 

tolkningen av svaren via teman samt underlätta redovisningen. De fem olika temaområdena vi 

använt oss av, belyser olika områden inom anstalten där barnperspektivet används. De fem 

temaområdena är indelade i Inledning, Mottagande vid ett besök, Besöksrutiner och 

besöksmiljöer, Föräldrarna samt Allmänt. Detta för att få en helhetsbild av hur anstalten 

använder sig av barnperspektivet (Kvale, 1997). 

 

2.5 Intervjufrågorna angående anstaltsbygget Verksmon  
I denna intervju använde vi oss också av öppna frågor. Totalt omfattade frågeformuläret 12 

stycken frågor samt några följdfrågor. Detta för att vi skulle få utvidgade och beskrivande 

svar av intervjupersonerna. Intervjun var begränsad till en timme. Intervjufrågorna ställdes 

utifrån en röd tråd där vi startad med intervjupersonernas presentation och avslutades med att 

tillfråga de intervjuade om de hade något att tillägga.  
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2.6 Etik 
Vi har informerat alla intervjupersoner noggrant om vårt syfte med intervjuerna och 

uppsatsen, de har alla själva valt att delta. På grund av de etiska ställningstaganden som vi tog 

innan intervjuerna, tror vi inte att någon av de deltagande har tagit någon skada under 

intervjun. Intervjun kan istället ha haft en positiv verkan på de intervjuade samt för den 

myndighet de arbetar för. Intervjuerna kan leda till en fortsatt diskussion kring deras arbete 

utifrån barnperspektivet (Kvale, 1997). Kriminalvården är en myndighet och vi anser att deras 

arbete har rätt att granskas. Dock skall inte våra intervjupersoner placeras i en utsatt situation. 

Det är viktigt att skilja på att det är myndigheten som skall granskas och inte den enskilda 

personen. Vi anser att vi har tagit detta i beaktande under arbetets gång.  

 
Frågeformuläret från anstalt 1 har förvarats i våra egna datorer. Ingen annan än vi har läst 

igenom svaren. Formuläret samt de mail vi har mottagit har raderats efter materialets 

sammanställande. Ett etiskt dilemma kan ha varit att vi har använt oss av mailkontakt när vi 

fått svar på intervjuerna. Internet kan aldrig vara helt säker från utomstående intrång (Kvale, 

1997). Dock tror vi att denna risk är minimal. Redan i förarbetet till uppsatsen tog vi 

ställningstagandet att anstalt 1 skulle vara konfidentiell. Detta för att de inte skulle känna sig 

obekväma att besvara våra frågor samt känna sig granskade i sitt arbete.  

 
Intervjun om Verksmonanstalten spelades in på diktafon. Ljudfilen fördes över på våra 

datorer. Ingen annan än vi har lyssnat på materialet. Ljudfilen på diktafonen samt datorn, 

raderades efter materialets sammanställande. Bengt-Olov Carlsson samt Britt-Inger Vejdeland 

fick ta del av den sammanställda intervjun innan den publicerades. Vi ansåg att detta var 

etiskt korrekt då vi skulle publicera deras namn (Kvale, 1997).  

 

2.7 Vår förförståelse 
En tolkning av en text är aldrig helt objektiv. Vår förförståelse i detta fall låg i att vi båda är 

blivande socionomer och kan då tolka svaren utifrån de ”glasögon” en socionom kan se 

världen utifrån. Vi hade dessutom med oss en del förkunskaper utifrån att vi utfört en 

forskningsöversikt inom området. Vi genomförde våra praktikperioder inom Kriminalvård 

samt Socialtjänst som haft fokus på barn, vilket har gett oss båda en form av förförståelse. Vi 

tror att förförståelse inte alltid behöver vara negativ. Den kan även ge en större kunskap inom 

det valda området.  
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2.8 Analysmetod 
Vi gick in i våra intervjuer med ett fenomenologiskt perspektiv. Detta innebar att vi la vår 

egna förförståelse åt sidan och försökte vara så objektiva som möjligt inför den intervjuades 

berättelser och upplevelser. Svaren tolkade vi via meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att informanternas svar reducerades ner till kortare meningar. 

Det viktigaste plockades ut för att besvara vårt syfte. Intervjuerna kommer därför inte att 

redovisas i sin helhet i uppsatsen då detta inte är relevant för syftet (Kvale, 1997). 

  

2.9 Metodproblem 
Tolkningen och analysen av våra intervjuer kan ha påverkats av vår förförståelse. När vi 

formulerade våra intervjufrågor, fick vi tänka på att vår förförståelse inte fick styra oss. Vi 

hade svårt att utforma frågor som var neutrala och inte ledande.   

 

I intervjun med anstalt 1 uppstod ett antal metodproblem. I det första skedet fick vi ej 

möjlighet till att närvara och utföra intervjuerna, så att säga ”öga mot öga”. De två 

informanterna besvarade våra frågor via mail. Detta innebar att vi inte hade någon möjlighet 

att be dem utveckla sina svar. Detta bidrog till att vi skickade några följdfrågor via mail för att 

få en djupare förståelse av deras tidigare svar. Vi vet ej heller vilka personerna är, vilket 

humör de var på vid besvarandet, hur de uppfattat frågorna samt vilket engagemang de la ned 

vid besvarandet. De båda informanterna besvarade frågorna gemensamt, vilket inte var 

optimalt från vår sida. Därav ställde vi några följdfrågor för att kunna besvara vårt syfte om 

de arbetar med barnperspektivet olika, utifrån avdelning. Att de har besvarat frågorna 

gemensamt kan ha bidragit både positivt och negativt. Dels har de getts en möjlighet att 

noggrant tänka igenom svaren samt föra en diskussion med varandra. Detta kan även vara en 

nackdel då vi tror att svaren inte blir spontana, utan att de kan ha besvarat frågorna utifrån hur 

de tror att vi vill ha svar på frågorna. I några av frågorna har de hänvisat direkt till en lagtext 

eller kopierat in delar av lagtext. På grund av detta skickade vi ett antal följdfrågor för att få 

en bättre förståelse av deras svar.  

 

Att vi erhöll skrivna svar innebar inte enbart metodproblem för oss. Detta har underlättat 

genom att vi inte har behövt överföra intervjuerna från digitalt diktafon till skriven text för att 

sedan analysera. I detta fall var svaren redan nedskrivna och vi kunde därav börja med 

analysen tidigare.   
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I intervjun med Bengt-Olov Carlsson och Britt-Inger Vejdeland tror vi att publiceringen av 

deras namn kan ha påverkat deras svar. Valet att publiceras deras namn grundade sig i att vi 

ville koppla undersökningen till projektet Verksmonanstalten i Östersund. Det hade varit svårt 

att göra personerna konfidentiella under dessa förhållanden. De är båda två representanter för 

en myndighet och vi tror att detta kan påverka dem att framställa svaren utifrån den 

myndighet de representerar. Att intervjun dokumenterades via digital diktafon kan ha 

inneburit ett metodproblem. Vi tror till exempel att en bandspelare kan ha en stressande 

påverkan på den som blir intervjuad. Dock anser vi att fördelarna med att använda diktafon 

överväger, genom att vi kan medverka och visa intresse inför intervjupersonen istället för att 

koncentrera oss på att anteckna.  

 

2.10 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Utifrån vårt syfte har vi samlat relevant information från tidigare forskning samt intervjuat 

fyra personer inom det valda området. Utifrån detta material har vi försökt besvara vårt syfte. 

I metodavsnittet beskrivs noggrant om hur arbetet har bedrivits under hela C-uppsatsens 

skrivande, vilket medför att tillförlitligheten i uppsatsen blir större. Undersökningen är en 

kvalitativ undersökning som syftar till att ta del av intervjupersonernas perspektiv och 

berättelse. Intervjuerna har återgetts med flera citat för att ge läsaren en tydlig bild av 

personernas berättelse. Vi har inte syftat till att göra en generalisering, dock har vi beskrivit 

vårt tillvägagångssätt noggrant för att läsaren själv skall kunna avgöra generaliseringsgraden i 

undersökningen om så önskas (Kvale, 1997).  

 
Utifrån vår förförståelse har vi försökt vara så neutrala som möjligt i både intervjuerna och 

analysarbetet av intervjutexten. För att höja reliabiliteten samt validiteten var vi noga med att 

lyssna och läsa igenom vad intervjupersonerna berättade. Vi ställde några följdfrågor för att få 

så utförliga svar på undersökningen som möjligt. Inspelningsmaterialet höll en hög 

ljudkvalitet samt att en av intervjuerna mottogs i skriven form. Bengt-Olov Carlsson samt 

Britt-Inger Vejdeland fick läsa igenom den transkriberade intervjun. De övriga två lämnade 

sina svar i skriftlig form. Detta minimerar risken för missförstånd och höjer reliabiliteten. Allt 

arbete har vi utfört tillsammans. Vi var båda närvarande vid intervjuerna och har transkriberat 

vårt material noggrant (Kvale, 1997).  
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2.11 Definition av begrepp  
För att kunna granska barnperspektivet inom Kriminalvården, behöver vi först klargöra vad 

begreppet innebär. Vi kommer därför att definiera orden barn, barnperspektiv samt barnets 

perspektiv.  

 

2.11.1 Barn 

I svensk lagstiftning samt barnkonventionen räknas man som barn till och med 18 års ålder, 

om inte barnet enligt den lag som gäller för barnet blir myndig tidigare. Innan dess är barnet 

omyndigt och har rättigheter att genom sina föräldrar eller annan vårdnadshavare få 

omvårdnad, skydd samt vägledning. Enligt barnkonventionen är barnet en individuell person 

med egna rättigheter som skall respekteras (SOU 1997:116). I vår uppsatts utgår vi ifrån 

barnkonventionen samt svensk lagstiftning, att med barn avses alla barn under 18 års ålder. 

 

2.11.2 Barnperspektiv 

Barnperspektivet finns inte definierat i någon lag utan är ett direktiv. Staterna som har antagit 

konventionen skall göra sitt yttersta för att följa direktiven. Barnkonventionen ger en allmän 

definition av vilka rättigheter som gäller för alla världens barn och Sverige var ett av de första 

länderna som år 1990 ratificerade barnkonventionen. Barnets bästa måste utvärderas utifrån 

varje enskilt barn och fall (Rädda barnen, 1998). I artikel 3 i barnkonventionen anges att det 

är barnets bästa som alltid skall komma i främsta rummet: 

 

”Artikel 3  

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet.  

 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och 

sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 

rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, 

och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder.  
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3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och 

inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av 

behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 

hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.” (SOU 

1997:116, s. 533) 

 

År 1996 tillsatte Sveriges regering en kommitté för att utreda hur barnkonventionens riktlinjer 

skall uttryckas i svensk lagstiftning och praxis. Delar av barnkonventionen infördes i 

Föräldrabalken, Socialtjänstlagen samt Lagen om vård av unga. Bland annat infördes en 

portalparagraf i Föräldrabalken år 1998 som utgår ifrån att barnets bästa alltid skall sättas i 

främsta rummet. I Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 2§ uttrycks även att barnets bästa alltid 

skall beaktas (Norström & Thunved, 2005). Barnen har rättigheter att genom sina föräldrar få 

omvårdnad, skydd samt vägledning. De har rätt till en trygg och harmonisk uppväxt. 

Barnkonventionen har en helhetssyn på barnet och poängterar att barnet är en egen individ 

med egna rättigheter som skall respekteras och höras. Det är viktigt att tänka på att barn har 

rätt till sina föräldrar utifrån barnperspektivet, men det är inte lika säkert att föräldrarna har 

rätt till sina barn på samma sätt (Rädda barnen, 1998). 

 

2.11.3 Barnets perspektiv 

Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen skriver i sin utredning att man ofta inom 

Kriminalvården utgår ifrån den intagnes behov vid kontakter, och inte barnets. Experter 

menar att när vi diskuterar ett barnperspektiv utgår vi egentligen från ett vuxenperspektiv, 

alltså den vuxnas syn på barnet (Kriminalvårdsstyrelsen/Socialstyrelsen, 1998). 

Barnkonventionen betonar att det alltid är barnets behov som skall styra så långt det är 

möjligt. Barnkonventionen menar att ett barnperspektiv innebär att barnets perspektiv 

kommer fram, alltså barnets syn på sin egen tillvaro. Vuxna skall fungera som ombud för 

barnen och sätta sig in i barns situation och försöka klargöra dess vilja (SOU 1997:116). I vår 

uppsatts har vi utgått ifrån barnkonventionens definition av barnperspektivet, alltså att barnets 

behov skall styra så långt det är möjligt. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer vi att framföra tidigare forskning inom området. Vi kommer att 

redovisa för barnperspektivet inom Kriminalvården och varför ett barnperspektiv är viktigt. 

 

3.1 Barnperspektiv inom Kriminalvård 

År 1997 började Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen se över hur förhållandena såg ut 

för barn vars föräldrar var frihetsberövade. Kontakten mellan barn och förälder har ofta 

belysts utifrån förälderns behov och inte barnets. Målet med översynen var att umgänget med 

föräldern skulle utgå ifrån barnets behov och på det viset minska skadeverkningarna för barn 

som har en intagen förälder. Barnkonventionen sätter barnet i främsta rummet och därför skall 

domstolar och ansvariga myndigheter ta barnperspektivet i beaktning när de hanterar frågor 

som rör frihetsberövade föräldrar. Barnet har rätt till båda sina föräldrar, oavsett om den ena 

är frihetsberövad (Kriminalvårdsstyrelsen/Socialstyrelsen, 1998). Detta behandlas bland annat 

i artikel nio i barnkonventionen: 

 

 

”Artikel 9 

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina 

föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är 

underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och 

tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt 

för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt 

fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas 

sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas 

angående barnets vistelseort.  

 

 2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda 

parter beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina 

synpunkter.  

 

3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt 

från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett 
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personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, 

utom då detta strider mot barnets bästa.  

 

 4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en 

konventionsstat tagit initiativet till, t ex frihetsberövande, fängslande, 

utvisning, förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall oavsett orsak 

medan personen är frihetsberövad) gentemot den ena av eller båda 

föräldrarna eller barnet, skall den konventionsstaten på begäran ge 

föräldrarna, barnet eller om så är lämpligt, någon annan medlem av 

familjen de väsentliga upplysningarna om den/de frånvarande 

familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av 

upplysningarna skulle vara till skada för barnet. Konventionsstaterna 

skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte i sig 

medför negativa följder för den/de personer som berörs.” (SOU 

1997:116, s. 534) 

 

År 2004 gjorde barnombudsmannen en uppföljning på översynen från år 1997. Många 

förbättringar har skett sedan dess, dock behövs det fler förändringar på vissa områden. De 

brister man har lokaliserat är bland annat att det finns stora brister om myndigheters 

kännedom om barn till frihetsberövade. Det saknas fortfarande riktlinjer hur 

tillvägagångssättet vid inskrivningen av en intagens familjesituation. På grund av detta 

fångas inte barnen upp av övriga myndigheter och detta bidrar till bristfällig statistik. 

Barnombudsmannen har även konstaterat att det finns stora brister i samarbetet mellan 

myndigheterna som berör dessa barn. Socialtjänsten behöver få vetskap om barnen för att 

utreda om deras behov blir tillgodosedda. Alla myndigheter som kommer i kontakt med barn 

har anmälningsplikt enligt SoL kap 14 § 1. Barnombudsmannen menar att anställda inom 

kriminalvården behöver mer utbildning angående anmälningsskyldigheten enligt denna lag. 

Personal måste även få utbildning i hur barnen tas emot på anstalten, samt deras behov. När 

en förälder häktas kan den få restriktioner under häktningstiden. Man menar att dessa 

restriktioner inte får gälla förhållandet till dennes barn. Förbättringar som skett sedan år 

1997, var att flertalet anstalter har barnanpassade besökslägenheter och besöksrum. 

Undersökningen från år 2004 visar att ytterliga förbättringar inom dessa miljöer måste ske 

och framför allt att barnen har möjlighet att träffa andra barn i samma situation. 
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Kriminalvården behöver även se över frågor som rör kostnader vid besök, telefonkontakt, 

permissioner och stöd i föräldrarollen (BO, 2004).  

 

3.2 Barnperspektiv inom Kriminalvård år 2007 
År 2007 redovisade Kriminalvårdens årsbok att 29 av 55 anstalter i Sverige har speciellt 

anpassade besökslägenheter och besöksutrymmen för barn och familjebesök. Inom övriga 

anstalter är minst ett av besöksrummen utrustat för barnbesök. Vissa anstalter har även 

barnanpassade utemiljöer. År 2005 införde Kriminalvården barnombud på anstalter, häkten 

och frivårdskontor. Barnombudens uppgift är att informera personalen på deras arbetsplats om 

barnperspektivet. De finns även till för föräldrarnas skull och kan fungera som ett bollplank i 

de frågor som rör de intagnas barn. År 2007 hade alla 55 fängelser, 31 häkten och 35 

frivårdskontor ett barnombud (Kriminalvårdens årsbok, 2007). De flesta anstalter kan även 

erbjuda föräldrautbildningar till de intagna. År 2007 deltog 430 intagna i en föräldrautbildning 

som kriminalvården erbjöd.  Genom utbildningen får föräldern ökad kunskap om barns behov 

och vad det innebär att vara förälder. Utbildningen undervisar föräldern i att vara en förebild 

och ett stöd för sina barn. Utbildningen kan också vara ett sätt för föräldern att inse sina 

begränsningar och utifrån detta hitta lösningar för att barnet ska få en så bra och trygg 

uppväxtmiljö som möjligt (Kriminalvården, 2006). 

 

3.3 Varför är barnperspektivet viktigt inom kriminalvården? 

Tidigare forskning från USA och Sverige påpekar att dokumentationen och statistiken är 

viktig när det gäller barn till frihetsberövade föräldrar. Forskarna menar att myndigheterna 

lättare kan upptäcka dessa barn om det finns uppdaterad statistik. Tidigare forskning visar att 

barn till frihetsberövade föräldrar kan må fysiskt och psykiskt dåligt. Dessa upplevelser kan 

medföra framtida risker för hur deras hälsa kommer att utvecklas (BO 2004). 

 

3.3.1 Barns förförståelse 

Mie Melin belyser att små barn kan ha en skev bild av hur ett fängelse kan se ut. De influeras 

av barnprogram, serietidningar och tv. Barnen har en bild av att föräldern lever av vatten och 

bröd, bär randiga kläder och sitter i ett rum med fönster som har galler. Melin påpekar att det 

kan vara viktigt att barnet får en så verklig bild som möjligt. Barnen kan uppleva rädsla av att 

föräldern inte har det bra. Melin uttrycker att det därför kan vara bra om barnen får veta att 
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föräldern har ett eget rum och en egen säng, att det finns en tv och han eller hon kan hänga 

upp bilder och teckningar ifrån barnen (Melin, 1998). 

  

3.3.2 Barnens upplevelser och hälsa 

I artikeln Children of incarcerated mothers beskriver forskarna hur det första intrycket hos 

barnen är chock och stress när deras mödrar häktas i hemmet. Denna bild kan sitta kvar i flera 

år trots att barnen inte haft kontakt med modern under väldigt lång tid. Befinner sig inte 

barnen i hemmet när mamman häktas, kommer dessa barn sällan till kännedom. Barnen kan 

komma hem till ett tomt hem utan att ha någon vetskap om vad som har inträffat (Myers, 

Smarsh, Almlund-Hagen & Kennon, 1999).  

 

Barnen kan uppleva känslorna ångest, ilska, ensamhet, skam och skuld, låg självkänsla, rädsla 

och drabbas av depressioner när föräldern är fängslad. Forskarna har även sett att familj och 

vänner kan börja dra sig undan istället för att stötta barnen i denna svåra tid. Barnen kan även 

börja agera utåt, bli självdestruktiva samt prestera sämre i skolan och bli asociala (Seymour, 

1998). Andra åkommor som kan drabba barnen är ät- och sovstörningar samt att barnen 

regredierar till tidigare ålder (Block & Potthast, 1998). Till exempel beskriver en mamma i 

artikeln Locked doors and glass walls hur hennes dotter var tvungen att använda blöjor igen, 

efter att dotterns pappa blivit fängslad (Arditti, 2003). I rapporten Straffa inte barnet! nämner 

barnombudsmannen krisreaktioner som ängslan, nedstämdhet, ointresse, skuld, ilska, utbrott, 

koncentrationssvårigheter och återkommande fysiska åkommor så som huvudvärk och 

magont (BO, 2004).  

 

Att föräldern blir omhändertagen behöver dock inte bara vara till nackdel för barnet. 

Forskarna har sett i flera undersökningar att barnet har mått bättre efter omhändertagandet. 

Barnen till de fängslade föräldrarna kan tidigare ha exponerats för droger, våld och 

kriminalitet. Hur svår separationen blir beror ofta på hur relationen tidigare har sett ut, hur 

gammalt barnet är, hur lång separationen kommer att vara och hur relationen i familjen såg ut 

sedan tidigare (Block & Potthast, 1998). Framförallt påverkas barnen av hur de blir 

omhändertagna i det nya hemmet, vilket brott föräldern har begått och vilket straffet blir 

(Seymour, 1998). 
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3.3.3 Framtida risker 

Barnen till intagna riskerar att följa sina föräldrars fotspår då de exponeras för droger, våld 

och kriminalitet. Barnen kan behöva terapeutisk hjälp utifrån det trauma de genomgår när de 

separeras från sina föräldrar. De behöver oftast professionell hjälp med att bearbeta skuld och 

skamkänslorna som ofta uppkommer när en förälder är intagen (Seymour, 1998; Myers, 

Smarsh, Almlund-Hagen, & Kennon, 1999). Barnen riskerar att få fysiska, sociala och 

emotionella problem. Risken för att barnen blir kriminella senare i livet är stor (Hedin, 2000).  

 

I artikeln Locked doors and glass walls beskriver Arditti att det är svårt för de anhöriga till 

den intagne att öppet sörja separationen och den fysiska avsaknaden av den intagne. 

Samhällets syn på kriminella gör att de anhöriga inte kan sörja öppet. Barnen får svårare att 

uttrycka sina känslor på grund av samhällets moraliserande. Detta kan bidra till depressioner 

och isolering. Arditti skriver till och med att det ibland hade varit enklare om personen varit 

död eftersom dödsfall accepteras ifrån samhällets synvinkel (Arditti, 2003). Barnen till dessa 

föräldrar löper stor risk att utveckla sociala, emotionella problem och beteendeförändringar. 

Forskarna har även observerat att dessa barn riskerar att tidigare komma i kontakt med droger, 

blir tidigare sexuellt aktiva samt kan bli föremål för tonårsgraviditet och ungdomsbrottslighet 

(Luke, 2002). 

 

En stor riskfaktor för barn med frihetsberövade föräldrar är om de hamnar hos släktingar eller 

familjehem som inte kan tillgodose deras behov. Barnen kan få svårt att få en fast punkt i 

tillvaron. Det finns även en risk för de barn som har föräldrar i fängelse, men är okända för 

myndigheterna, att bli utsatta för våld och försummelse (Seymour, 1998). Allt är dock inte en 

riskfaktor med att en förälder fängslas. I flera undersökningar beskriver man att barnet som 

tidigare varit utsatt för våld, droger och kriminalitet nu kan börja slappna av och få rutiner i 

vardagen. Ett barn säger så här ”Det är lite bra att pappa är i fängelse, så att jag vet var jag 

har honom” (BO, 2004, s.14). Det är dock viktigt att relationen mellan barn och förälder 

bibehålls under fängelsetiden, för att barnet skall behålla en realistisk bild av sin förälder. Det 

kan annars vara lätt för barnen att bilda sig en fantasibild av föräldern och tro att föräldern 

kommer att vara helt annorlunda när den blir frisläppt (BO, 2004).  
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4. TEORI 
I detta kapitel kommer vi att presentera systemteori samt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Dessa två teorier beskriver hur ett barn kan påverkas och 

utvecklas utifrån sin omgivning. Med dessa två teorier vill vi tydliggöra vikten av ett 

barnperspektiv inom kriminalvården. 

 

4.1 Systemteori 
Systemteorin är en teori som ser allt mänskligt handlande och problem som något som sker 

och uppstår i ett samspel mellan människor och som inte kan förklaras av den enskilda 

individens inneboende egenskaper. Relationerna är cirkulära, inte linjära och allting existerar i 

ett sammanhang. Systemteoretikerna menar att det är meningslöst att tänka i banorna orsak 

och verkan (linjärt tänkande), utan allting påverkar varandra hela tiden, cirkulärt. Genom en 

illustrering kan det se ut så är: pappa mår dåligt för att han sitter i fängelse och kan inte ställa 

upp för sin familj, mamma mår dåligt för att hon får axla bördan som ensamstående mamma 

vilket går ut över barnet. Barnet mår därför dåligt när den pratar med pappa i telefon eller 

besöker honom i fängelse, vilket får pappan att fortsätta må dåligt (Payne, 2002; Klefbeck & 

Ogden, 2003).  

 

Teorin försöker förklara hur det går till i olika system. Exempelvis kan ett fängelse vara ett 

system. I systemteorin finns även en hierarki av organisationsnivåer. Varje nivå bygger på den 

tidigare nivån och blir mer komplex ju högre den går. Hierarkin av dessa system är 

utgångspunkten för begreppet öppna system. Öppna system ingår som subsystem i ett 

övergripande system. Till exempel är den intagne en del av fängelset, fängelset är en del 

kriminalvården, kriminalvården är en del av samhället. På detta sätt kan man få fram flertalet 

nivåer som ingår i system (Payne, 2002). Dessa olika nivåer påverkar varandra, direkt och 

indirekt. I öppna system kan information flöda fritt, in och ut. Systemen kan även vara slutna. 

Ingen information kan flöda över gränserna i slutna system och de har därför minimal 

påverkan på varandra. Exempel på ett slutet system kan vara en person som är häktad och har 

restriktioner som förbjuder individen att ha någon kontakt med omvärlden. I välfungerande 

system skall det finnas en utbytesprincip. Utbytesprincipen innebär att det finns ett rikligt in- 

och utflöde av information som stimulerar och utvecklar systemen (Payne, 2002; Klefbeck & 

Ogden, 2003).  
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Systemteorins styrka ligger i att den är lätt att applicera på verkligheten och kan förklara 

verklighetens komplexitet. Kritik som har riktats mot teorin är att den är ofullständig och 

saknar precision. Den kritiseras för att vara allt för generell när forskaren vill belysa konkreta 

händelser. Systemteorin anses även sakna förutsättningarna för att kunna behandla personliga 

erfarenheter så som åsikter, förhoppningar och värderingar (Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

4.2 Utvecklingsekologisk teori 
Bronfenbrenner är grundaren till den utvecklingsekologiska teorin som bygger på 

systemteorin. Bengt-Erik Andersson beskriver i sin bok Utvecklingsekologi, att 

Bronfenbrenner lägger betoning på miljön. Teorin är en övergripande modell som förklarar 

hur miljön kan påverka individens utveckling. Ordet ekologi kommer från det grekiska ordet 

oikos = hus/hem och ordet logos = läran om. Bronfenbrenner använder sig av ordet ekologi 

för att skilja sig från tidigare utvecklingspsykologiska teorier. Andersson förklarar miljön 

utifrån ryska dockor, dockor som passar in i varandra i olika storlekar. Miljön delas in i olika 

nivåer utifrån närheten till barnet. Nivåerna är inte hierarkiska utan omsluter varandra, precis 

som de ryska dockorna gör. De olika nivåerna i miljön påverkar barnets uppväxtmiljö. 

Miljönivåerna är indelade i mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Teorin kan appliceras på 

en individs uppväxt genom hela livet, då individen genom åren möter nya utvecklingsmiljöer 

utifrån att människan lever i ett föränderligt samhälle (Andersson, 1986).  

 

4.2.1 Mikrosystem 

Som vi skrev tidigare delas miljön in i olika nivåer utifrån närheten till barnet. Om vi 

föreställer oss de ryska dockorna igen, så finns barnet längst in i mitten. Nästa docka är 

mikrosystemet, som finns närmast barnet. Här utspelar sig barnets interaktion med sin 

närmiljö som kan vara familjen, de närmaste vännerna och skolan. I mikrosystemet skapar 

barnet sina erfarenheter och sin verklighet. I två olika familjer kan ett mikrosystem se olika ut. 

Det ena kan vara en stimulerande och utvecklande närmiljö, medan ett annat mikrosystem inte 

kan erbjuda samma utvecklingsmöjligheter. Barnets ålder påverkar vilka närmiljöer det 

befinner sig i. En välfungerande närmiljö i mikrosystemet kan bidra till att individen får bättre 

resurser att klara förändringar i de yttre nivåerna. Relationerna mellan två eller flera 

mikrosystem skapar själva ett eget system, mesosystemet (Andersson, 1986; Bronfenbrenner, 

1979, 2005).   
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4.2.2 Mesosystem 

I mesosystemet pågår interaktionen mellan närmiljöerna. Barnets sociala kompetens 

bestämmer hur omfattande mesosystemet blir. Mesosystemet beskrivs som ett nyckelsystem 

för barnets utveckling och kvaliteterna i kontakterna mellan mikrosystemen kan innebära 

utvecklingsmöjligheter eller risker. Ett välfungerande mesosystem beskrivs med många och 

välfungerande kontakter som kompletterar och stödjer varandra (Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

Barnets vandring i mesosystemet är också centrala i teorin och kallas ekologiska övergångar. 

En ekologisk övergång sker när en individs position förändras i miljön eller rör sig från ett 

mikrosystem till ett annat. Dessa övergångar är de som styr utvecklingsprocessen. Ekologiska 

övergångar inträffar under hela livet. Övergångar kan vara att barnet går från dagis till skolan, 

att föräldern skiljer eller gifter sig, eller att barnet får ett syskon. Dessa övergångar innebär 

ofta förändringar för barnet. I den ekologiska övergången blir barnet eller individen tillfälligt 

sårbart. Avgörandet för hur bra eller dåligt övergången sker beror på barnets känslor, barnets 

ålder, vem som är inblandad och hur det sker. Till exempel kan en förälder påverka 

övergången mellan dagis och skola genom att prata positivt eller negativt om skolan 

(Bronfenbrenner, 1979, 2005). 

 

4.2.3 Exosystem 

Systemet utanför individens direkta vardagsverklighet kallas exosystemet och är 

uppväxtmiljöns tredje cirkel. På denna nivå kan man hitta föräldrarnas arbete, kommunala 

resurser och lokalpolitik. Detta är företeelser som indirekt påverkar barnet och dess 

utveckling. Till exempel kan de lokala politikerna bestämma att den lokala skolan skall läggas 

ner. Det sker då en indirekt påverkan genom att barnet måste byta skola. Genom att individen 

eller barnet är aktivt deltagande i ett samhälle, påverkas de indirekt av de förändringar som 

sker i samhället. ”Hur ekosystemet påverkar barn beror på hur bra systemet representerar ett 

barnperspektiv och om det finns personer som tillvaratar deras intressen och talar för deras 

sak.” (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 58) 

 

4.2.4 Makrosystem 

I detta fjärde och sista system, hittas normer och värderingar på nationell nivå. Systemen kan 

bland annat vara politiska, ideologiska eller ekonomiska. Dessa system påverkar de system 

som ligger innanför, negativt eller positivt. Förändringar på makronivå kan ske genom ett 
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regeringsskifte eller att krig startas eller upphör. FN:s barnkonvention är ett exempel på något 

som agerar på makronivå och som indirekt påverkar barnet genom att bevaka barnets 

intressen genom alla system (Bronfenbrenner, 1979, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003).  

 
Kritiken som riktats mot Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori är att han har lagt stor 

vikt på mikro- och mesosystemet. Förklaringen till det ligger i att det ägnats lite forskning åt 

en människas utveckling i exo- och makrosystemen. Bronfenbrenners modell anses vara långt 

ifrån komplett. Kritiken riktas mot att han inte har försökt att utveckla och förklara exo- och 

makrosystemet bättre (Andersson, 1986).  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel kommer vi att presentera anstalt 1, projektet Verksmonanstalten samt de 

respektive intervjupersonerna. Svaren har analyserats via meningskoncentrering. Vi har utgått 

ifrån systemteorin samt den utvecklingsekologiska teorin i våran analys av intervjuerna.  

 

5.1 Anstalt 1 
Vilken säkerhetsklassificering en anstalt har hör ihop med de riskbedömningar som 

Kriminalvården gör för alla intagna. Säkerhetsklasserna är A-F, där A är den högsta 

säkerhetsklassen och F den lägsta. Sveriges fängelser är olika utrustade utifrån hur de skall 

motverka rymningar, fritagningsförsök samt förmågan att hantera svårhanterliga intagna.  

 

Anstalt 1 ligger i Sverige och är en sluten anstalt med säkerhetsklassificeringen D och är en 

mansanstalt. Anstalten har olika avdelningar, en normalavdelning samt en specialavdelning. 

De två informanterna är en man och en kvinna och jobbar som kriminalvårdare. Kvinnan 

jobbar på normalavdelningen och mannen på specialavdelningen och båda är ansvariga som 

barnombud. De båda avdelningarna skiljer sig inte nämnvärt ifrån varandra förutom att de 

jobbar utifrån olika behandlingsprogram.  

 

5.1.2 Intervju 

De båda kriminalvårdarna har arbetat inom kriminalvården tre respektive fem år. De beskriver 

att deras uppgifter är att arbeta med kontaktmannaskap och att de använder sig av ett verktyg 

som kallas verkställighetsplanering. Barnperspektivet är för dem att ”barnen ska ha möjlighet 

att träffa sina fäder under bra omständigheter och att de far väl”. Barnperspektivet infördes 

på deras anstalt hösten 2005 då Kriminalvårdens generaldirektör beslutade att alla enheter 

inom Kriminalvården skulle utse barnombud. När detta beslut togs, skickade anstalten två 

personer ur personalen för utbildning om barnperspektivet. Den övriga personalen får ta del 

av barnperspektivet genom att studera personalinstruktioner om hur barn tas emot på 

anstalten. Kriminalvårdarna skriver att de första åtgärderna anstalten såg över efter införandet 

av barnperspektivet, var besöksavdelningen ”och att visitationen av barn ska genomföras med 

största försiktighet”. Barnperspektivets utveckling på anstalten sedan år 2005 har medfört att 

anstalten har sett över sina rutiner samt utrustat besöksavdelningen med leksaker, skötbord, 

tv, dvd samt spel.  De skriver att ”detta uppdrag är fortfarande så nytt här på anstalten, men 
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ambitionen är att barnen ska känna att det varit kul och trevligt att få träffa sin pappa”. De 

båda avdelningarna har gemensamma besöksrum och därav genomgår de besökande samma 

säkerhetsåtgärder oavsett avdelning. 

 

När ett barn besöker sin far på anstalten, beskriver kriminalvårdarna att det är viktigt att 

personalen är positiv till barnets möte med fadern. De skriver att personalen tar reda på om 

det är första gången barnet besöker ett fängelse. Personalen förklarar för barnen hur 

visitationen går till innan de får träffa sin far. Visitationen utförs genom en ”båge, eventuellt 

hund såvida dom inte är rädda för hundar”. Barnen erbjuds chockladdryck, soppa eller en 

film inne på besöksavdelningen. Personalen visar barnet var de kan ringa på om de vill besöka 

toaletten under besöket. De skriver att besöken sker under inlåsta förhållanden och de flesta 

besöken sker obevakade utan personals närvaro. ”Bevakade besök sker relativt sällan och 

anledningen till att de är bevakade att de intagna på något sätt misskött sig eller att den 

besökande inte anses vara en lämplig besökare.” Under de bevakade besöken får ingen 

kroppskontakt förekomma och det är en ”säkerhetsvårdare” eller en ”utredningsvårdare” 

som bevakar besöken. De skriver även att barnen får god tid på sig att ta farväl när besöket 

avslutas. Personalen kan även hjälpa till för att underlätta avskedet om barnet är ledsen. 

Kriminalvårdarna skriver att barnen reagerar olika på att besöka sin pappa i fängelse. De barn 

som besöker ett fängelse för första gången kan ofta vara ”spända, blyga och reserverade 

eftersom vi bär uniform som liknar polisens färger”. De skriver att barnen oftast är glada över 

att se sin far, dock kan avskedet vara känsligt, ”barnet vill gärna inte att pappa ska stanna 

kvar”. När det gäller föreskrifter om rutiner kring ett barns besök, hänvisar kriminalvårdarna 

till lagen KVFS 2008:3. Oavsett barnets ålder, skriver Kriminalvårdarna att man bör vara 

försiktig i besöket på anstalten.  

 

Kriminalvårdarna skriver att förekomsten av besökande barn kan se väldigt olika ut. De på 

normalavdelningen får oftare besök än de på specialavdelningen. På specialavdelningen 

förkommer besök mycket sällan. De skriver även att vissa intagna avsäger sig besök på grund 

av att de ”tycker att det för känslosamt och jobbigt”.  

 

Kriminalvårdarna förklarar att om ett barn till ett brottsoffer, där fadern är förövaren och 

barnet vill besöka fadern, finns det en särskild enhet som kallas ”brottsofferslussen”. 

Brottsofferslussen är ett nytt verktyg för dem. Den skall fungera för båda avdelningarna. 

”Brottsofferslussen är tänkt att användas i de fall där en av fäderna begått brott mot den 
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andre, men att det finns barn med i bilden som känner att de vill träffa en av fäderna som 

sitter på anstalt.” Där utförs bedömningar av psykologer för att utreda om brottsoffret känner 

sig tvingad att besöka gärningsmannen eller om personen verkligen själv vill. 

”Brottsofferslussen skulle arbeta på så vis att om kvinnan insisterar på att få besöka den som 

våldtagit eller slagit henne måste en psykolog och eventuellt en kontaktman också vara med 

vid besöket för att göra en bedömning. Detta för att lyfta av offret ansvaret. Efter 

psykologbedömning kan dessa möten i ”slussen” leda till att en tryggare separation 

möjliggörs”. 

 

Kriminalvårdarna beskriver att när den intagne ansöker om besök, kontrolleras den besökande 

i ett misstanke- och belastningsregister. Den som är under 18 år får besöka anstalten om de 

har skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Barn under 15 år får normalt bara besöka 

anstalten med vuxet sällskap. De skriver även att om barnen har lång resväg till anstalten, 

försöker de att tillämpa flexibla besökstider. Finns det tillgång till personal kan besök även tas 

emot övriga dagar än ordinarie besöksdagar, om ett barn har ett stort behov av att träffa sin far 

ofta. Anstalten har sex besöksrum varav ett är större, där man har möblerat med ”barnmöbel, 

TV, DVD och leksaker”. Det finns även tillgång till ett skötbord. Medhavda gåvor som barnen 

kan ha med sig kontrolleras av personalen.  

 

För att stödja den intagne i föräldrarollen, skriver kriminalvårdarna att personalen kan 

uppmuntra den intagne att hålla kontakten med sina barn via brev eller ett veckosamtal via 

telefon. De skriver att de har svårt att se om deras stöd bidrar positivt, då de inte är närvarande 

vid besöken. Kriminalvårdarna skriver att de har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att göra 

en anmälan om de får kännedom om att ett barn far illa. De skriver även att all personal skall 

känna till när och hur en anmälan skall göras. Ingen av dem har hamnat i den situationen att 

de har behövt anmäla till Socialtjänsten.  

 

Kriminalvårdarna skriver att organisationen ger dem ett visst utrymme att praktisera 

barnperspektivet, de efterlyser dock mer utbildning på området. Speciellt till de ansvariga 

barnombuden så att de i sin tur kan förmedla kunskapen vidare till övrig personal samt vara 

ett stöd för de barn som har sina fäder i anstalten. De anser att ett barnperspektiv på en anstalt 

skall skapa trygghet för barnet. ”Vi ska få barnet att känna sig tryggt när det kommer på 

besök, samt att verka för den intagne att vid sin frigivning fortfarande har kontakt med sitt 

barn.” 
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5.2 Verksmonanstalten 
Verksmonanstalten samt tillhörande häkte, som kommer att vara belägen i Torvalla strax 

utanför centrala Östersund, skall påbörjas våren 2009 och planeras vara klar våren 2011. 

Anstalten kommer att rymma 210 platser, varav 30 platser kommer att tillhöra häktet. 

Anstalten kommer att ha säkerhetsklassificering C och tillhöra en av de sex största anstalterna 

i Sverige. Anstalten är en mansanstalt och kommer att inneha två så kallade 

normalavdelningar, en avdelning för relationsbrott och en avdelning för klienter med 

omfattande missbruksproblematik. Anstalten är framför allt till för långtidsdömda och 

kommer att erbjuda vård i form av olika behandlingsprogram som är etablerade i 

kriminalvården samt psykolog och arbetsterapeut. Anstalten kommer att ha en stor mekaniskt 

verkstad samt en avdelning för montering och packning. Det kommer att finnas tillgång till 

utbildning på både grundskole- och gymnasienivå.  

 

Bengt-Olov Carlsson är kriminalvårdschef och har arbetat inom Kriminalvården sedan 

december år 2006. I sinom tid kommer han att tillsammans med chefen över Frivården, leda 

verksamhetsområdet Östersund, där den redan etablerade Frivården ingår samt det planerade 

häktet och anstalten. Hans uppgift i projektet Verksmon är att fylla den blivande anstalten 

med verksamhet, utbildning och personal. Britt-Inger Vejdeland är frivårdsinspektör på 

Frivården i Östersund. Hon är där ansvarig för att barnperspektivet tas till vara i deras arbete. 

Hon har varit barnombud inom Kriminalvården sedan 2006. 

 

5.2.1 Intervju 

Bengt-Olov berättar att de inför bygget av Verksmonanstalten anlitat en arkitektfirma som har 

stor erfarenhet när det gäller att rita olika anläggningar till kriminalvården. Han säger att hans 

arbete just för tillfället är kopplat till de övriga anstaltsprojekten som pågår i Haparanda och 

Saltvik. Han kommer att tillsammans med de två ytterligare kriminalvårdscheferna, starta upp 

varsin anstalt. ”Min värld är mångt och mycket kopplat till de här projekten.” Bengt-Olov 

poängterar att det även kommer att byggas ett häkte och att det är viktigt att skilja på häktet 

och anstalten, då det är två olika juridiska områden.  

 

Bengt-Olov berättar att det är planerat att anstalten kommer att innehålla sex besöksrum samt 

två besökslägenheter. Besöksrummen kommer vara av den karaktären, att klienterna kan ta 

emot besök under dagen av familjemedlemmar och så även barn. Det planeras även två 
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besökslägenheter. ”Dom är av karaktären att där kan man till exempel tillbringa en helg med 

en familj.” Han säger att man har förhoppningar om att besökslägenheten skall vara trevligt 

möblerad med flera sovrum och att de besökande skall ha möjlighet att laga egen mat. Han 

tillägger att anstalten skall ”stötta” denna verksamhet så att den intagne kan vistas där med 

sin familj. Lägenheten skall även ha en rastgård där familjen kan vistas ute tillsammans, ”som 

vi får se till att den blir så trevlig som möjligt, som en rastgård kan bli” säger Bengt-Olov. 

Han beskriver att en rastgård annars inte är så trevlig att vistas i, ”det är mest en fråga om att 

få lite friskluft och kanske se dagens ljus/…/större krav finns ju inte”. Han säger att de siktar 

på att ha högre ambitioner inför den planerade rastgården eftersom den tillhör en 

besökslägenhet. Han berättar att det inte finns någon exakt planering hur den skall se ut ”men 

det finns en tanke”. Bengt-Olov talar också om att utformningen av rastgården kan påverkas 

av årstiderna, detta för att familjen skall kunna vistas där året runt. Han berättar i intervjun att 

det är meningen att familjen skall kunna vistas i lägenheten under någorlunda normala 

förhållanden, ”detta för att föra ett så normalt liv som möjligt”.  Britt-Inger berättar att ”man 

försöker göra det så normalt, så att man inte får känslan av att det här är ett fängelse man är 

på/…/för barnen”. Bengt-Olov berättar att det regionala barnombudet, som sitter på 

huvudkontoret i Härnösand, har uttryckt sig om att barnperspektivet inte bara handlar om att 

”flytta väggar”, utan att det handlar om hur man skapar miljöerna innanför väggarna. Han 

berättar även att anstalten kommer att inneha en besöksavdelning där klienterna kan ta emot 

besök av vuxna. När det gäller utformningen av byggnaden tror inte Bengt-Olov att 

arkitekterna tar hjälp av ett barnombud, han bekräftar dock att man tar hjälp av speciell 

kompetens när det gäller säkerhetsfrågor. Enligt honom har det varit fokus på säkerhetsfrågor 

inom Kriminalvården, då det inträffat en rad incidenter de senaste åren.  

 

Enligt Bengt-Olov kommer besöksavdelningen, lägenheterna samt de sex besöksrummen att 

ligga i anstaltens främre del, efter inpaseringskontrollen.  Alla besök måste planeras, framför 

allt då han berättar att många av de intagnas familjer kommer att resa långt. Han berättar att 

planeringen inför ett besök inte bara handlar om att beställa biljetter till den intagnes familj, 

utan att det är flera bitar de måste beakta. Bland annat måste anstalten kanske ta kontakt med 

Socialtjänsten i den intagnes hemkommun. Han uttalar att det kan vara viktigt att höra sig för 

om vilken tradition familjen har, när det gäller att umgås med varandra. Britt-Inger säger att 

det kan vara viktigt att få en bekräftelse från socialtjänsten, om det är lämpligt att barnet 

träffar sin far. Enligt Bengt-Olov är det viktigt att se vilket skick klienten är i och titta på 

omständigheter kring familjen, som kan bidra till att det blir ett positivt besök och ett bra möte 
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för barnet. ”Så det är inte bara att skjuta från höften och hoppas att det ordnar sig.” Han 

poängterar även att det kan finnas situationer där det är olämpligt att barnet träffar sin far. 

Hans barnperspektiv i detta möte handlar om att barnet skall få ut någonting i mötet med sin 

far och att mötet skall bli positivt, ”så att båda kan gå stärkt ur det mötet/…/det är viktigt”. 

 

Britt-Inger berättar att kriminalvården idag jobbar för att inget barn skall förlora kontakten 

med sin förälder. ”Det jobbas ganska mycket på anstalterna idag, med speciella 

rum/…/besöksrum då. Man visiterar inte heller barn på samma sätt som vuxna”. Bengt-Olov 

beskriver att det kommer att förekomma kontroller på alla besökare, inklusive barnen. Han 

säger att det är upp till personalen att utföra visiteringen på ett så bra sätt som möjligt. 

”Tyvärr är det ju så på lite tuffare anstalter att tyvärr så har man ju använt barn i viss 

utsträckning att smuggla in saker. Men det här får man försöka hantera på ett mänskligt 

sätt”. Barnets ålder har även betydelse. Han säger att det i grunden handlar om att ge barnen 

en så positiv bild som möjligt av anstalten. Miljöerna har betydelse, men han säger att här tror 

han att personalen är väldigt viktig. Framför allt nämner han att personalens roll är extra 

viktigt redan vid inpaseringskontrollen där det första mötet sker. ”Utan jag tror att 

barnperspektivet är nått man måste hantera noggrant och som en speciell grej.” 

 

Bengt-Olov berättar att personalen skall vara färdigutbildad när anstalten står klar. Angående 

utbildning av personal på barnperspektivet, säger han att det är framför allt är personalen som 

kommer att jobba i de delar av anstalten där barnen kommer att vistas, som är den personal 

som skall utbildas i första hand. Han berättar att det kommer att finnas olika kategorier av 

personal. Exempelvis kommer viss personal bara arbeta med säkerhetsfrågor och andra med 

kontaktmannaskap. Kontaktmannaskapet innebär att de arbetar närmare klienten och Bengt-

Olov säger att här kan barnperspektivet komma in. Detta genom att kontaktmannen kan föra 

samtal med om vilka känslor klienten har kring mötet med sin familj.  

 

Bengt-Olov berättar att det är många bitar för att få en väl fungerande anstalt. Bland annat 

nämner han att säkerhetsklassificeringen inte bara är av godo /…/ för även om vi inte får 

några rymningar så kommer vi att brottas väldigt mycket incidenter innanför om vi inte 

klarar av att hantera det här på ett mänskligt sätt”. Han syftar då till att det handlar om att de 

intagna skall ha möjlighet till sysselsättning i stor grad. Anstalten syftar till att ”sysselsätta 

dom, påverka dom, behandla dom, vårda dom”. Bengt-Olov berättar att anstalten kommer att 

erbjuda utbildning och behandlingsprogram. Om anstalten skall ha någon föräldrautbildning 
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för dem som är fäder, har han inte funderat på, men han säger att ingenting är uteslutet. Det 

finns en tveksamhet från både Bengt-Olov och Britt-Inger om det är genomförbart med en 

föräldrautbildning på anstalten. Britt-Inger nämner att det finns utbildningar på Gruvberget 

som klienterna kan ansöka till. Bengt-Olov berättar i intervjun att för att utbildning, 

behandlingsprogram och sysselsättning skall fungera, måste anstalten vara drogfri. Han menar 

att annars spricker alla deras ambitioner på vad de vill genomföra. ”Då blir det till att torka 

under kranen /…/ då leder det till incidenter, vi kan inte jobba med sysselsättning, program 

och annat /…/ då blir det inlåsning under en period.” Enligt honom är drogfrihet ett absolut 

krav, särskilt då de kommer att ha en avdelning för klienter med omfattande drogproblematik. 

 

Enligt Bengt-Olov kommer Östersund att bli ett starkt kriminalvårdsområde med det nya 

häktet och anstalten. Efter att byggnationen står klar kommer anstalt, häkte och frivård att 

finnas i Östersund. Han uttalar att detta är en stor fördel i samarbetet mellan de tre enheterna. 

Britt-Inger berättar att frivården arbetar mer än någonsin med anstalt och häkte. Hon berättar 

att frigivningsarbetet startar i ett tidigt skede för att förbereda utgången ifrån anstalten. Bland 

annat skall all kontakt med socialtjänsten vara gjord innan den intagne friges. Hon säger att 

detta ibland måste göras utifrån barnens bästa, då det kan vara olämpligt att den intagne flyttar 

hem till sin familj. Hon berättar även att klienten idag har möjlighet att avtjäna den sista tiden 

i sitt hem. Britt-Inger berättar att många har varit tacksamma för utgång via fotboja, på grund 

av att de då har haft möjlighet att umgås med barnen. Bengt-Olov uttalar att om inte anstalten 

arbetar tillsammans med klienten inför en frigivning så stjälper de det tidigare utförda arbetet. 

”/…/ förbereder vi inte det som komma skall på ett bra sätt så har vi dom där tyvärr snart 

igen”. Bengt-Olov berättar att många bitar återstår i planeringen av anstalten, den är ännu 

bara i planeringsstadiet. Han anser att mycket jobb återstår men att de inte har bortsett från 

barnperspektivet.  

 

5.3 Analys ur ett systemteoretiskt perspektiv 
Ur ett systemteoretiskt perspektiv föreställer vi oss Kriminalvården i ett hierarkiskt system. I 

detta system finns olika nivåer där Regeringen står överst och återföljs av flera rangordnade 

beslutsnivåer. Längst ner befinner sig den enskilda anstalten. Verksmonanstalten kommer att 

bli ett sådant system när det är färdigbyggt. Anstalten kan också delas in i flera system. 

Exempel på system inom anstalten kan vara miljön, personal och interner. Den intagne ingår 

även själv i ett ytterligare system, sin familj. Välfungerande system skall ha ett rikligt in- och 
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utflöde. Utbildning, sysselsättning och besök kan vara exempel på sådana flöden. För att detta 

skall fungera skall systemen ha ett ömsesidigt samarbete. Systemen inom och utanför 

anstalten påverkar varandra direkt och indirekt (Payne, 2002; Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

Bengt-Olov, som tillhör organisationsnivån i systemet, berättar att de redan vid 

planeringsstadiet tar barnperspektivet i beaktning. Han berättar att de har planerat hur 

besöksmiljöer och utbildning av den kommande personalen kommer att se ut.  De personer 

som kommer att komma i kontakt med besökande barn kommer i första hand att få utbildning 

om hur de tar emot barn på anstalten.  Bengt-Olov berättar också i intervjun att ett av deras 

främsta mål är att ha en drogfri anstalt. Detta för att motivera de intagna till vård, arbete och 

utbildning. Droger kommer annars att bidra till att de intagna kan bli svårmotiverade och 

otillgängliga. Bengt-Olov berättar: 

 

”Då blir det till att torka under kranen /…/ då leder det till incidenter, vi kan inte jobba med 

sysselsättning, program och annat /…/ då blir det inlåsning under en period.” 

 

Detta i sin tur kan påverka personal, de intagna, sysselsättningen samt de barn som besöker 

sina fäder på anstalten. Fäderna kan bli svårmotiverade i sin föräldraroll och kan eventuellt bli 

inlåsta och därav inte kunna ta emot besök av sina barn. Genom detta sätt påverkar systemen 

varandra och kan få både positiva och negativa konsekvenser ner på individnivå där fäderna 

och deras barn befinner sig. Det kan därför vara av stor vikt att barnperspektivet genomsyrar 

alla system. Bengt-Olov säger så här: 

 

”Utan jag tror att barnperspektivet är nått man måste hantera noggrant och som en speciell 

grej.” 

 

Detta system går även att synliggöras på anstalt 1. År 2005 beslutade Kriminalvårdens 

generaldirektör att anstalten skulle införa barnombud. Anstalten har sedan dess anpassat sina 

besöksmiljöer och besöksrutiner. De har även utbildat personal då målet är att stödja fadern 

och få de besökande barnen att känna sig trygga. De två kriminalvårdarna skriver: 

 

”barnen ska ha möjlighet att träffa sina fäder under bra omständigheter och att de far väl”. 
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Både anstalt 1 och den kommande Verksmonanstalten utgör två olika system som påverkar de 

intagna och deras barn. Enkelt kan systemen beskrivas så här, organisationen fattar beslut som 

påverkar anstalten och dess personal, personalen påverkar i sin tur de intagna och de intagna 

påverkar sina egna system som består av deras familjer där barnen ingår. 

 

Som vi nämnde tidigare tillhör barnet och fadern ett eget system. Vi kan kalla det 

familjesystemet, som kan bestå av mor, far och barn. Detta system innehåller sina egna 

traditioner och relationsband. När fadern blir frihetsberövad, försvinner han från detta system 

och relationerna förändras i familjesystemet. Mamman och barnet bildar här nu sitt egna 

familjesystem där pappan endast kan delta på avstånd, besök eller kortare permissioner. Efter 

att det tidsbestämda straffet är avtjänat, skall fadern ingå i detta familjesystem igen. Systemet 

som fanns innan fadern frihetsberövade kan aldrig återskapas som det var exakt innan. 

Mamman, pappan och barnet skall här nu försöka skapa ett nytt familjesystem igen. Det är 

kriminalvården som skall arbeta med den intagne under hela strafftiden för att frigivningen 

skall fungera. Bengt-Olov tydliggör detta i uttalandet:  

 

 ”/…/ förbereder vi inte det som komma skall på ett bra sätt så har vi dom där tyvärr snart 

igen”. 

 

Här kan vi se hur viktigt ett barnperspektiv kan vara inom kriminalvården när de arbetar för 

att den intagne skall återgå till den vardag han en gång lämnade. Bengt-Olov vet ej ännu om 

Verksmonanstalten kommer att erbjuda föräldrautbildning. Inte heller anstalt 1 har svarat om 

de har någon föräldrautbildning. Erbjöd anstalterna denna utbildning till dem som är föräldrar, 

skulle utbildningen kunna underlätta återförening i familjesystemet.   

 

5.4 Analys ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
Enligt den utvecklingsekologiska teorin utvecklas barnen i ett samspel med den miljö de 

befinner sig i. På mikronivån befinner sig föräldern i barnets närmiljö. När föräldern 

frihetsberövas försvinner föräldern från barnets närmiljö och kan genom sitt försvinnande 

påverka barnet i sin utveckling (Andersson, 1986). Barnen kan uppleva känslorna ångest, 

ilska, ensamhet, skam och skuld, låg självkänsla, rädsla och drabbas av depressioner när 

föräldern är fängslad (Seymour, 1998). På mikronivån kan detta påverka deras sociala 

nätverk, fritidsintressen och skolgång.  
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Ett välfungerande mesosystem beskrivs med många och välfungerande kontakter som 

kompletterar och stödjer varandra. Barnets vandring inom mesosystemet kallas ekologiska 

övergångar. Att barnets förälder blir frihetsberövad kan vara en sådan övergång eftersom 

barnets position i mikrosystemet förändras. Barnet separeras från sin förälder. Hur smidig 

denna övergång blir beror mycket på hur individer kring barnet fångar upp deras 

känslomässiga tillstånd (Bronfenbrenner, 1979, 2005; Klefbeck & Ogden, 2003). Här kan 

anstaltens personal vara av stor vikt genom att visa barnet att föräldern har det bra. Bland 

annat påpekar Mie Melin om hur viktigt det kan vara att visa för barnen att föräldern har det 

bra. Hon säger att barnen ofta har en föreställd bild av hur ett fängelse ser ut när de blir 

påverkade av media (Melin, 1998). Personalen kan stödja föräldern och barnet, i mötet med 

varandra så att de får en meningsfull relation, trots separationen. Bengt-Olov uttrycker att 

barnperspektivet inte bara handlar om att ”flytta väggar”, utan att det handlar om hur de 

skapar miljöerna innanför väggarna. I intervjun berättar han också att personalen som kommer 

att möta de intagnas barn, kommer att utbildas i hur de skall bemöta barnen. Han beskriver 

också att den personal som arbetar med kontaktmannaskap, kan stödja föräldern i sin 

föräldraroll. 

 

Exonivån ligger utanför barnets direkta vardagsverklighet (Andersson, 1986; Bronfenbrenner, 

1979, 2005). Här kan exempelvis fängelsets resurser påverka. Finns det stora brister i 

personalens utbildning, brist på besöksmiljöer samt brister i de intagnas sysselsättning, kan 

detta ha en negativ inverkan på barnet och dess relation till sin förälder. Om anstalten erbjuder 

föräldrautbildning till de intagna fäderna kan det bidra positivt till barnets utveckling. Bengt-

Olov och Britt-Inger är båda tveksamma till om det kommer att erbjudas någon 

föräldrautbildning på Verksmonanstalten. I intervjun med de två kriminalvårdarna på den 

redan etablerade anstalten nämns inget om föräldrautbildning utan att personalen försöker 

motivera de intagna fäderna att hålla kontakten med sina barn via brev eller ett veckosamtal. 

Geografin kan också ha en stor påverkan på kontaktförhållandena mellan barn och fäder. 

Bengt-Olov nämner i intervjun att de som kommer att avtjäna sitt straff på 

Verksmonanstalten, oftast kommer att komma ifrån andra delar av Sverige än Jämtland. De 

besökande kommer därför att resa långt vid besöken. Han säger att det är av stor vikt att 

planera dessa besök bra, både utifrån barnet och den intagne. Utifrån det geografiska 

avståndet kan det försvåra kontakten mellan barnet och föräldern. Geografin har här en 

indirekt påverkan på barnet. Anstalt 1 skriver också att de försöker vara flexibla i 

besökstiderna när de besökande har rest långt.   
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Makronivån är den sista och högsta nivån och påverkar de andra systemen. Här kan nationell 

och internationell politik samt landets styrande ideologier påverka (Bronfenbrenner, 1979, 

2005; Klefbeck & Ogden, 2003). Vi har nämnt barnkonventionen tidigare som ett exempel 

som finns på makronivå. Sedan Sverige har ratificerat denna konvention har kriminalvården 

fått direktiv om att de måste införa barnperspektiv på alla enheter. Ett klart exempel är när de 

två kriminalvårdarna på den redan etablerade anstalten, berättar att kriminalvårdens 

generaldirektör beslutade att alla enheter skall ha ett barnombud. Bengt-Olov berättar i 

intervjun att det under en längre tid varit fokus på säkerhetsfrågor inom kriminalvården. 

Säkerhetsfrågor och hur en anstalt väljer att genomföra dessa utifrån barnperspektivet, kan 

påverka ner till mikronivå där fadern och hans barn befinner sig. 

 

En påverkan på makronivån kan även bero på vilken ideologi regeringen har i Sverige. En 

regering kan satsa mycket pengar på barnperspektivet och kriminalvården medan en annan 

regering prioriterar annorlunda. Detta är faktorer som påverkar barnets utveckling i det 

samhälle barnet lever i.   
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att dra våra slutsatser samt tolka och värdera vårt resultat. Vi 

kommer även att ge förslag till fortsatt forskning samt kritiskt granska vår undersökning och 

den metod vi valt.  

 

6.1 Barnperspektivet inom anstalt 1 
En av våra frågeställningar handlade om att titta på hur barnperspektivet yttrar sig på en 

anstalt i Sverige. Det vi har sett i intervjun av de två kriminalvårdarna på anstalt 1 är att de 

sedan år 2005 har utbildad personal inom området. De har även barnanpassade besöksmiljöer 

samt rutiner kring hur barn tas emot på anstalten vid besök. Det vi reagerade på i intervjun var 

att de två kriminalvårdarna ansåg att arbetet utifrån barnperspektivet fortfarande kändes nytt. 

De påtalar även att de skulle vilja ha mer utbildning inom området. 1990 var det år som 

barnkonventionen antogs av Sverige. År 1997 såg Kriminalvårdsstyrelsen och Socialstyrelsen 

över hur förhållanden såg ut för barn som hade frihetsberövade föräldrar. År 2005 uttalar 

Kriminalvårdens generaldirektör att Kriminalvårdens alla enheter skall ha barnombud. Mellan 

år 1990 tills år 2005 är det en tidsperiod på 15 år. Dessutom kan vi lägga till de tre år som har 

passerat mellan år 2005 och år 2008. Detta blir en totalsumma av 18 år och ändå uppfattar de 

två kriminalvårdarna att detta arbete känns nytt. Vi förstår att de bara har arbetat aktivt med 

detta inom anstalten i tre år men Kriminalvårdens som organisation har dock känt till behovet 

av ett barnperspektiv åtminstone sedan år 1997. Är detta en långt eller en kort period för att 

införa ett nytta perspektiv? Det kanske behövs alla dessa år för att slutkontentan skall bli 

genomtänkt och genomförbar.   

 

Vi funderar på om Kriminalvårdens organisation ger tillräckligt med utrymme och utbildning 

för att kriminalvårdarna skall känna sig tillräckligt kunniga för att praktisera detta perspektiv. 

De två kriminalvårdarna efterlyste mer utbildning inom området. Vi vet ej om Kriminalvården 

erbjuder tillräckligt med utbildning eller om detta är en brist. Detta kan vi endast spekulera i, 

men det kanske kan vara så att personalens motivation kan ha en påverkan på att införa ett 

nytt perspektiv. Vår erfarenhet är att det oftast tar ett antal år innan man så att säga har 

”arbetat in” det nya sättet så att det känns naturligt för personalen att jobba efter de nya 

direktiven.  
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I vår andra frågeställning, gällande om barnperspektivet kan se olika ut utifrån olika 

avdelningar på en anstalt, kan vi inte utifrån intervjun utläsa någon nämnvärd skillnad mellan 

de två avdelningarna. Båda avdelningarna har varsitt barnombud och använder sig av samma 

besöksmiljöer. Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att de har samma besöks- och 

säkerhetsrutiner.  Resultatet pekar på att de två avdelningarna arbetar lika med 

barnperspektivet, oavsett avdelning. 

 

Undersökningen på anstalt 1 har väckt en fundering hos oss. Tänker kriminalvårdarna på 

barnen utifrån den enskilda individen, eller gör de en generell bedömning av barns behov? Vi 

tänker oss att det kan finnas flera kategorier av barn där bland annat några av barnen är 

brottsoffer och där fadern är förövaren, eller barn som inte varit utsatta för någon typ av brott. 

Tar anstalten emot dessa två kategorier av barn på samma sätt? Hur gör anstalten i de fall där 

barnen själva är brottsoffer och vill träffa sin far? Fungerar brottsofferslussen även för dessa 

barn eller fångas dessa barn upp av andra myndigheter när det handlar om att göra en 

bedömning om det är lämpligt att barnet träffar sin far? Vi vet inte utifrån denna undersökning 

men det är frågor som vore intressanta att få besvarade. 

 

Vår personliga uppfattning är att barnperspektivet inte bara handlar om den fysiska miljön. 

Det handlar inte bara om att förändra besöksmiljöer, införa leksaker och en tv för att barnets 

behov skall tillvaratas. Vi anser att det måste finnas ett samspel mellan den fysiska och den 

psykiska miljön. Med den psykiska miljön menar vi att kunskap, tankesättet samt interaktion 

mellan de olika aktörerna är viktiga. Utifrån vårat resultat kan vi se att anstalt 1 har sett över 

många bitar som samspelar med varandra. Vad vi kan utläsa utifrån vad de säger, finns det ett 

tankesätt om att barnen skall känna sig trygga vid besöken. Bland annat nämner de att de inte 

visiterar dem med hund om barnet är hundrädd och att personalen vill arbeta för att mötet 

mellan förälder och barn blir bra. Personalen har även en viss kunskap som de fått via sin 

utbildning. De har även sett över den fysiska miljön och även ålderanpassat genom att införa 

ett skötbord. Frågan är om detta räcker? Vi tror att det är viktigt att anstalten går in och 

arbetar med själva relationen mellan förälder och barn. Vi tror att här kan 

föräldrautbildningar, psykologer och kuratorer vara viktiga verktyg. 

 

Vi har även en tanke om att Kriminalvården kanske ska se över sina arbetskläder. Precis som 

kriminalvårdarna säger, uppträder barnen blygt eftersom deras uniformer liknar polisens. Vi 

tror att arbetskläderna blir en symbol som kan ha en negativ påverkan på både de intagna och 
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de besökande. Vi anser att Kriminalvården kan ha enhetliga arbetskläder men de kanske inte 

skall vara liknande polisens uniform som förknippas med makt.  

 

Det framstår som inte helt okomplicerat att kombinera, säkerhet, vårdbehov och ett 

barnperspektiv inom en anstalt. Våran uppfattning är att anstalt 1 har gjort flera och stora 

förändringar för att förbättra situationen för barn som besöker sin förälder. Men utgår man 

verkligen ifrån ett barnperspektiv eller blir det ett klientperspektiv? Är det utifrån barnets 

bästa att ha inlåsta besök? Hur känns det för barnet att gå in i ett rum och få dörren låst bakom 

sig och måsta ringa på en klocka för att få komma ut därifrån? Vi förstår att det kan vara svårt 

att genomföra besöken på något annat sätt, men vad sätter det igång för tankar och känslor hos 

barnet? Om besöken måste ske under inlåsta förhållanden, kanske det går att se över 

arkitekturen kring dessa rum. Vi har en tanke om att det kanske går att ha besöksrum som inte 

är låsta, utan att utanför dessa rum finns ytterligare ett rum som kan vara låst och där det finns 

tillgänglig personal.  

 

6.2 Barnperspektivet inom Verksmonprojektet 
Vår tredje frågeställning var att undersöka om Kriminalvården tar barnperspektivet i 

beaktning redan vid planeringen av en ny anstalt. Utifrån intervjun med Bengt-Olov Carlsson 

och Britt-Inger Vejdeland kan vi utläsa att de till en viss del har barnperspektivet i åtanke när 

de planerar inför Verksmonanstalten. I planeringen av besöksmiljöer och utbildning av 

personal kan vi utläsa att det finns en tanke om att beakta barnperspektivet i dessa delar. När 

Bengt-Olov berättar om hur besöksrutinerna kommer att se ut, poängterar han att detta är 

något som de måste titta närmare på när anstalten står klar. Utifrån vårt resultat kan vi utläsa 

om att det finns en tanke om att göra denna anstalt så bra som möjligt där det finns en god 

tanke om att beakta barnperspektivet så långt det är möjligt. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att Bengt-Olov och Britt-Inger talar om en planerad verksamhet. Hur verkligheten 

kommer att se ut senare kan vi endast spekulera i. Genom vårt resultat kan vi utläsa att 

frågorna kring säkerhet är mer genomtänkta än de frågor som handlar om barnperspektivet. 

Bengt-Olov nämner till och med att de använder sig av professionell hjälp när det gäller 

säkerhetsfrågor, men inte vid planeringen av hur man skall ta tillvara barnperspektivet på 

bästa sätt. Vi kan tänka oss att det måste vara mycket svårt att kombinera säkerhetsfrågor med 

barnperspektiv, och här vore det ypperligt att använda sig av professioner inom området.  
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Något som vi anser är mycket positivt, är att Kriminalvården har infört barnombud på alla 

sina enheter. Vi vet ej om det finns barnombud på övriga statliga och kommunala 

organisationer, men det är inget vi har hört talas om. Vi anser att Kriminalvården här är 

förebild om hur man kan arbeta för att beakta barnets bästa.   

 

Vi anser att vi kan utläsa utifrån svaren att ambitionerna inför denna anstalt är höga, men att 

barnperspektivet inte har en självklar förankring ännu. Ambitionen finns, men tankesättet är 

ännu inte fulländat. Vi får känslan av att tankesättet ännu är nytt för dem. Vi tycker oss kunna 

utläsa att Kriminalvården beaktar barnperspektivet genom att anpassa den fysiska miljön, men 

glömmer bort den psykiska miljön ibland. Det är Kriminalvårdens jobb att vårda de intagna 

och utifrån de två intervjuerna kan vi utläsa att de fokuserar på klienten och dennes behov. 

Detta har vi en full förståelse för eftersom det är deras arbete, och det kan vara svårt att beakta 

barnets bästa när det är föräldrarna som de jobbar med. Vi har ingen enkel lösning på hur man 

ska beakta klientens behov men samtidigt utgå från barnets bästa. Detta är ingen lätt uppgift, 

men det är viktigt att komma ihåg det Rädda barnen skriver i Barnens rätt till båda 

föräldrarna, att barnen har alltid rätt till sina föräldrar, men föräldrarna har inte rätt till sina 

barn på samma sätt (Rädda barnen, 1998).   

 

6.3 Granskning av vår undersökning 
Utifrån att vi aldrig träffade kriminalvårdarna på anstalt 1 kan vi tänka oss att resultat kan ha 

blivit annorlunda om vi träffat dem personligen. Vi tror att vi hade kunnat få utförligare svar 

och därav ett annat resultat om vi träffat dem. Vi kan även tänka oss att resultaten kan ha sett 

annorlunda ut om vi intervjuat flera anstalter och därav kunnat göra en jämförelse av deras 

svar. Vi har tittat på ett planerat projekt och en redan etablerad anstalt. Vi tänker oss också nu 

att det hade varit intressant att även ha intervjuat en nystartad anstalt. Då hade vi fått en större 

helhet om barnperspektivets utveckling genom de tre enheterna.  

 

Användning av andra teorier och annan analysmetod har kunnat ge undersökningen en annan 

vinkel och ett annat resultat. Utifrån vår förförståelse kan analysen och tolkningen ha 

påverkats då vi omedvetet förväntat oss vissa svar. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det vore mycket intressant att göra en uppföljning av denna undersökning på 

Verksmonanstalten när den är färdigbyggd. Vi har undersökt barnperspektivet på en planerad 

verksamhet och det vore intressant och se hur barnperspektivet verkligen har tagits till vara på 

den färdiga anstalten. Stämmer planeringen överens med verkligheten? Sen anser vi att det är 

av största vikt att det bedrivs forskning på barnen till frihetsberövade. Forskningen är mycket 

bristfällig inom detta område. Ska vi beakta barnperspektivet utifrån barnets bästa, måste vi 

fråga barnen om hur vi skall ta tillvara deras intressen på bästa sätt. Det vore även intressant 

att titta på hur häkte, anstalt, Frivård och Socialtjänst tar tillvara barnperspektivet i sitt 

samarbete kring den frihetsberövade föräldern. Som vi nämnt tidigare skall den 

frihetsberövade föräldern ha ett fungerande umgänge med sitt barn även efter strafftiden.  

Som vi har uppfattat det är det barnombuden inom Kriminalvården som får utbildning om 

barnperspektivet. Det vore även intressant att göra en utvärdering på vad det är för utbildning 

och om den har varit ett bra verktyg i arbetet inom Kriminalvården. 
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Bilaga 1 Informationsbrev till Anstalt 1 

 

Hej 
Vi är två socionomstuderande som går sjunde terminen på socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi har för avsikt att göra en C-uppsats om hur barnperspektivet 

praktiseras inom kriminalvården. Barn till intagna har länge stått i skuggan från 

samhällsdebatten och vi anser därför att det är viktigt att belysa området. Under de senaste 

åren har vi förstått att kriminalvården gjort framsteg inom detta område och det har väckt 

vårat intresse om hur ett barnperspektiv kan se ut inom kriminalvården. Eran anstalt består av 

två skilda avdelningar och vi är intresserade av att titta på om barnperspektivet praktiseras 

olika, utifrån avdelning. Undersökningen bygger på Era erfarenheter av besökande barn till 

frihetsberövade föräldrar. Genom intervjuer med Er, tror vi att vi skulle kunna få en bild av 

hur Ni arbetar. Vi undrar därför om Ni är intresserad av att ställa upp på en intervju, där Ni får 

berätta hur eran anstalt praktiserar barnperspektivet. De frågor vi skulle vilja ställa handlar om 

vad ett barnperspektiv är för Er och hur det praktiseras på Eran anstalt, tillexempel lite om 

besöksmiljöer och besöksrutiner.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på kassettband. Kassetterna kommer att förvaras i våra hem, 

utom räckhåll för obehöriga och raderas efter att uppsatsen är färdigställd. Det är endast vi 

som kommer att ta del av det inspelade materialet. Vi kommer inte att namnge anstalten eller 

intervjupersoner i uppsatsen eftersom det inte är av någon vikt för uppsatsens syfte. Detta 

även för att behandla uppgifterna konfidentiellt. Efter uppsatsens godkännande kommer Ni att 

kunna ta del av den om Ni så önskar. 

 
Eftersom vi inte har så många veckor på oss att skriva uppsatsen vore vi tacksamma för, om 

Ni hör av Er så snart som möjligt. Ni kan kontakta oss via mail: 

Anna-Karin Rydlund: anry0500@student.miun.se 

Christine Gundt: chgu0500@student.miun.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Rydlund & Christine Gundt 
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Bilaga 2 Informationsbrev till Bengt-Olov Carlsson 

 

Hej 

 

Vi vill börja med att tacka för att du tagit dig tid att träffa oss för en intervju. Efter 

telefonkontakten med dig, skickar vi nu ett informationsbrev som närmare förklarar vårt syfte 

med intervjun samt hur den kommer att gå till. 

 

Vi syftar till att se hur ett pågående byggprojekt inom kriminalvården har tagit 

barnperspektivet till sig redan innan verksamheten startar upp. 

• Hur kommer besöksrutiner och besöksmiljöer se ut på Östersundsanstalten? Har man 

beaktat barnperspektivet och i så fall hur? 

 

Vi har 10 stycken frågor och eventuella följd frågor. Intervjun kommer att hållas inom en 

timme och dokumenteras på bandspelare. Banden kommer att förvaras i våra hem och 

förstöras efter att informationen dokumenterats. I uppsatsen kommer anstaltens namn och ditt 

namn att publiceras, om du samtycker till detta. Syftet till det är att vi skulle vilja koppla 

uppsatsen till just Östersund. Om du är intresserad kan du få ta del av materialet innan det 

publiceras. Efter att uppsatsen är klar kan ni ta del av den om intresse finns. Har du några 

eventuella frågor eller funderingar innan vi träffas, fredagen den 25 april, kl. 9.00, går det bra 

att maila till oss på dessa adresser: 

chgu0500@student.miun.se 

anry0500@student.miun.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Christine Gundt & Anna-Karin Rydlund 

Mittuniversitet Östersund, Socionomprogrammet 
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Bilaga 3 Frågeformulär till Anstalt 1 

 

Inledning 
 
• Vad är din yrkestitel?  

 
• Hur länge har du arbetat inom kriminalvården och vad består dina uppgifter av här på 

avdelningen? 
 

• Kan du beskriva vad ett barnperspektiv är för dig? 
 

• Hur infördes barnperspektivet på eran anstalt? 
 
• Hur har barnperspektivet utvecklats på eran anstalt genom åren, fram tills idag? 
 
• Har ni fått ta del av någon utbildning om barnperspektivet? Om ja, vilken? Om nej, 

vad beror det på? 
 
• Hur arbetar du för att beakta barnperspektivet på eran avdelning?  
 
• Hur får övrig personal ta del av utbildning/information om barnperspektivet? 
 
Mottagande vid ett besök 

 
• Beskriv hur det går till när ett barn besöker sin förälder på denna avdelning? 

 
• Vilka särskilda föreskrifter finns det när ett barn besöker avdelningen? 
 
• Vilken slags information, om hur ett besök går till, kan ni erbjuda barnen innan 

besöken? 
 

• Om visitering sker på barnen, hur går man tillväga? 
 
• Beskriv vanliga reaktioner från barnen när de kommer på besök? 

 
• Hur beaktas barnets ålder i förhållandet till besöket på avdelningen? 
 
• Under vilka förhållande krävs det att personal närvarar vid besöket? Om ja, har ni i så 

fall särskild utsedd personal? 
 

Besöksmiljöer och rutiner 
 

• Hur ser besöks- och säkerhetsföreskrifter ut från första ansökan om besök tills att 

besöket genomförs? Kan du beskriva lite kort. 

• Vissa barn kan ha väldigt lång resväg till anstalten. Ser besöksmöjligheterna lika eller 

olika ut, utifrån hur långt man reser? 

• Vilka besöksmiljöer erbjuder eran avdelning som är anpassade för barn? 
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• Hur har man anpassat besöksmiljöerna utifrån barnens olika åldrar? 

• Hur hanterar ni presenter, teckningar med mera, som barnen kan ha med sig till 

föräldern? 

• Har du observerat några av barnens reaktioner när besökstiden är slut och barnen skall 
gå hem? 

 
Föräldrarna 

• Vilka föreskrifter gäller för er, vid dokumentation av den intagnes barn? 

• På vilka sätt kan personalen stödja de intagna i deras föräldraroll? 

• På vilka sätt kan anstalten/avdelningen stödja de intagna i deras föräldraroll? 

• Kan ni se någon skillnad vid mötet mellan förälder och barn, på dem som söker stöd i 

föräldrarollen och de som inte söker stöd i föräldrarollen? 

• Vad gör ni om ni får kännedom om att den intagne har ett barn som kan vara i behov 

av stöd från socialnämnden? 

 

Allmänt 

• Anser du att organisationen ger utrymme för att praktisera ett barnperspektiv på 

anstalten? 

• Är det något ni skulle vilja förbättra eller saknar på anstalten för att göra 

barnperspektivet bättre? 

• Hur anser du att ett barnperspektiv på en anstalt skall se ut och användas? 

• Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 Frågeformulär om Verksmonanstalten 

 

• Har du några funderingar eller frågor innan vi börjar? 
• Vill du vara snäll och berätta lite om vem du är och hur länge du har arbetat inom 

kriminalvården? 
• Vad har du för yrkestitel nu och hur ser din roll ut i projektet Verksmon anstalten? 
 
 
• Hur ser arbetsgruppen till projektet ut? Vilka olika professioner finns med? 
• Vem eller vilka ansvarar för arkitekturen till anstalten? 

 
 

• Berätta lite om hur anstalten kommer att se ut? 
• Kan du berätta lite hur projektgruppen har tänkt kring besöksmiljöer och 

besöksrutiner? 
 
  

• Berätta vad ett barnperspektiv innebär för dig? 
• Har projektgruppen beaktat barnperspektivet redan i det planerande stadiet och i så fall 

hur? 
• Hur anser du att anstalt skall använda sig av barnperspektivet på bästa sätt? 
• Hur kommer den blivande anstaltspersonalen att involveras i barnperspektivet? 

Utbildning med mera…. 
 
 

• Är det något mer du skulle vilja lägga till innan vi avslutar? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


